
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 24 de Abril de 2018 - Edição nº 10243

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 6
Terceira Entrância 6
Comarca de Alta Floresta 6
		1ª Vara 6
		2ª Vara 18
		3ª Vara 23
		4ª Vara 31
		5ª Vara 36
		6ª Vara 37

Comarca de Barra do Garças 52
Diretoria do Forúm 52
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 53
		1ª Vara Cível 53
		2ª Vara Cível 59
		3ª Vara Cível 61
		4ª Vara Cível 63
		1ª Vara Criminal 69
		2ª Vara Criminal 76
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 77

Comarca de Cáceres 93
		1ª Vara Cível 93
		2ª Vara Cível 96
		3ª Vara Cível 102
		4ª Vara Cível 104
		5ª Vara Cível 106
		2ª Vara Criminal 118
		3ª Vara Criminal 118

Comarca de Diamantino 130
Diretoria do Forúm 130
		1ª Vara Cível 131
		2ª Vara Cível 136
		5ª Vara 137

Comarca de Primavera do Leste 147
Diretoria do Forúm 147
		1ª Vara Cível 147
		2ª Vara Cível 151
		3ª Vara Cível 152
		4ª Vara Cível 170
		5ª Vara Cível 176
		Vara Criminal 265

Comarca de Sorriso 265
		1ª Vara 265
		2ª Vara 283
		3ª Vara 303
		4ª Vara Cível 318
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 320
		1ª Vara Criminal 327
		2ª Vara Criminal 327

Comarca de Tangará da Serra 331
Diretoria do Fórum 331
		1ª Vara Cível 331

		2ª Vara Cível 338
		3ª Vara Cível 340
		4ª Vara Cível 346
		5ª Vara Cível 355
		1ª Vara Criminal 357
		2ª Vara Criminal 359
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 359

Comarca de Lucas do Rio Verde 372
		1ª Vara 372
		2ª Vara 372
		3ª Vara 375
		4ª Vara 388
		5ª Vara 388
		6ª Vara 390

Segunda Entrância 403
Comarca de Água Boa 403
		1ª Vara 403
		2ª Vara 405
		Juizado Especial Cível e Criminal 407

Comarca de Alto Araguaia 408
		1ª Vara 408
		2ª Vara 408
		Juizado Especial Cível e Criminal 409

Comarca de Barra do Bugres 411
Diretoria do Fórum 411
		1ª Vara 411
		3ª Vara 415
		Juizado Especial Cível e Criminal 416

Comarca de Campo Novo do Parecis 417
Diretoria do Fórum 417
		1ª Vara 417
		2ª Vara 419
		Juizado Especial Cível e Criminal 422

Comarca de Campo Verde 424
		1ª Vara 424
		2ª Vara 433
		3ª Vara 437
		Juizado Especial Cível e Criminal 437

Comarca de Canarana 438
		1ª Vara 438
		2ª Vara 438

Comarca de Chapada dos Guimarâes 448
		1ª Vara 448
		2ª Vara 448
		Juizado Especial Cível e Criminal 454

Comarca de Colíder 478
		1ª Vara 478
		2ª Vara 482
		3ª Vara 491



		Juizado Especial Cível e Criminal 492

Comarca de Comodoro 494
		1ª Vara 494
		2ª Vara 499
		Juizado Especial Cível e Criminal 499

Comarca de Jaciara 500
		1ª Vara 500
		2ª Vara 516
		3ª Vara 518
		Juizado Especial Cível e Criminal 519

Comarca de Juara 527
		1ª Vara 527
		2ª Vara 530
		Juizado Especial Cível e Criminal 531
		3ª Vara 532

Comarca de Juína 532
		1ª Vara 532
		2ª Vara 536
		3ª Vara 536

Comarca de Mirassol D'Oeste 540
		1ª Vara 540
		2ª Vara 544
		Juizado Especial Cível e Criminal 550
		3ª Vara Criminal 550

Comarca de Nova Mutum 552
		1ª Vara 552
		2ª Vara 559
		Juizado Especial Cível e Criminal 571
		3ª Vara 574

Comarca de Nova Xavantina 580
Diretoria do Fórum 580
		1ª Vara 580
		2ª Vara 584
		Juizado Especial Cível e Criminal 585

Comarca de Paranatinga 586
Diretoria do Fórum 586
		1ª Vara 586
		2ª Vara 590
		Juizado Especial Cível e Criminal 597

Comarca de Peixoto de Azevedo 598
Diretoria do Fórum 598
		2ª Vara 599
		Juizado Especial Cível e Criminal 600

Comarca de Pontes e Lacerda 601
Diretoria do Fórum 601
		1ª Vara 602
		2ª Vara 604
		3ª Vara 611

		Juizado Especial Cível e Criminal 615

Comarca de Poxoréo 615
		2ª Vara 615
		Juizado Especial Cível e Criminal 615

Comarca de São José do Rio Claro 634
Diretoria do Fórum 634
		1ª Vara 634
		2ª Vara 638
		Juizado Especial Cível e Criminal 640

Comarca de Vila Rica 644
Diretoria do Fórum 644
		2ª Vara 644

Primeira Entrância 645
Comarca de Alto Garças 645
		Vara Única 645
		Juizado Especial Cível e Criminal 647

Comarca de Alto Taquari 647
		Vara Única 647
		Juizado Especial Cível e Criminal 647

Comarca de Apiacás 652
Diretoria do Fórum 652
		Vara Única 652

Comarca de Araputanga 654
		Vara Única 654
		Juizado Especial Cível e Criminal 655

Comarca de Arenápolis 695
		Vara Única 695
		Juizado Especial Cível e Criminal 698

Comarca de Aripuanâ 702
		Vara Única 702

Comarca de Brasnorte 703
		Vara Única 703

Comarca de Campinápolis 704
		Vara Única 704

Comarca de Cláudia 704
		Vara Única 704
		Juizado Especial e Criminal 709

Comarca de Colniza 710
		Vara Única 710

Comarca de Cotriguaçu 710
		Vara Única 710

Comarca de Dom Aquino 714



		Vara Única 714
		Juizado Cível e Criminal 716

Comarca de Feliz Natal 718
		Vara Única 718

Comarca de Guarantâ do Norte 720
		Vara Única 720
		Juizado Especial Cível e Criminal 721

Comarca de Guiratinga 722
		Vara Única 722

Diretoria do Fórum 725
Comarca de Itaúba 725
		Vara Única 725

Comarca de Itiquira 725
		Vara Única 725

Comarca de Jauru 726
		Vara Única 726
		Juizado Especial Cível e Criminal 730

Comarca de Juscimeira 734
		Vara Única 734
		Juizado Especial Cível e Criminal 742

Comarca de Marcelândia 745
		Vara Única 745
		Juizado Especial Cível e Criminal 748

Comarca de Matupá 748
		Vara Única 748
		Juizado Especial Cível e Criminal 748

Comarca de Nobres 762
		Vara Única 762
		Juizado Especial Cível e Criminal 764

Comarca de Nortelândia 765
		Vara Única 765

Comarca de Nova Monte Verde 765
		Vara Única 765
		Juizado Especial Cível e Criminal 767

Comarca de Novo São Joaquim 775
		Vara Única 775
		Juizado Especial Cível e Criminal 775

Comarca de Paranaita 777
		Vara Única 777
		Juizado Especial Cível e Criminal 778

Comarca de Pedra Preta 779
Diretoria do Fórum 779

		Vara Única 779
		Juizado Especial Cível e Criminal 779

Comarca de Poconé 785
		Vara Única 785
		Juizado Especial Cível e Criminal 788

Comarca de Porto Alegre do Norte 789
		1ª Vara 789
		2ª Vara 792
		3ª Vara 793

Comarca de Porto dos Gaúchos 793
Diretoria do Fórum 793
		Vara Única 794
		Juizado Especial Cível e Criminal 796

Comarca de São Félix do Araguaia 797
		2ª Vara 797

Comarca de Porto Esperidião 800
		Vara Única 800

Comarca de Querência 801
		Vara Única 801

Comarca de Ribeirão Cascalheira 801
		Vara Única 801

Comarca de Rio Branco 804
		Vara Única 804
		Juizado Especial Cível e Criminal 804

Comarca de Rosário Oeste 805
		Vara Única 805
		Juizado Especial Cível e Criminal 806

Comarca de Santo Antônio do Leverger 806
		Vara Única 806
		Juizado Especial Cível e Criminal 806

Comarca de São José dos Quatro Marcos 809
		Vara Única 809
		Juizado Especial Cível e Criminal 818

Comarca de Sapezal 818
		Vara Única 818

Comarca de Tabaporã 821
Diretoria do Fórum 821
		Vara Única 822

Comarca de Tapurah 822
		Vara Única 822

Comarca da Terra Nova do Norte 829
		Vara Única 829



		Juizado Especial Cível e Criminal 830

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 830
		Vara Única 830

Comarca de Vera 831
Diretoria do Fórum 831
		Vara Única 831



COMARCAS

Terceira Entrância
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001149-83.2018.8.11.0007 

AUTOR: ZOOTECNIA SAL GADO LTDA e outros (3) Advogado(s) do 

reclamante: JOEL QUINTELLA RÉU: DAIR DEITOS Vistos. Trata-se de Ação 

de Nomeação de Administrador Judicial Provisório com pedido de tutela de 

urgência “inaldita altera parte” ajuizada por Zootecnia Sal Gado LTDA, 

representada por Valdemar Rode e pelos sócios Valdemar Rode, Julio 

Giacomin e Valdomiro Ferraresi em desfavor de Dair Deitos, todos 

devidamente qualificados. Alega a autora que: “A 1ª Requerente foi 

fundada em Sociedade em 01 de julho de 1994 e efetivado seu registro na 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) em 19 de agosto 

de 1994 inicialmente sendo Administrada pelo Sócio Sr. Idalino Teza (Doc. 

02 - Contrato Social). Em 17/06/1998 foi registrada a 1ª Alteração 

Contratual, passando a vigorar dentre outras, o Requerido como 

Administrador da 1ª Requerente, consoante cláusula 5ª. (Doc. 03 – 1ª 

Alteração Contratual) Em 10 de novembro de 2003 a Sociedade sofreu 

sua 2ª Alteração Contratual com registro na JUCEMAT em 09/12/2003, 

continuando a ser Administrada pelo Requerido, Sr. Dair Deitos, consoante 

Cláusula 8ª. (Doc. 04 – 2ª Alteração Contratual). Em 01/08/2016 em 

Assembleia Geral realizada, os 19(dezenove) sócios ali presentes, por 

unanimidade constituíram uma Diretoria para auxiliar no desempenho das 

atividades, possuindo os seguintes cargos: Presidente, Vice Presidente, 

Secretario, Tesoureiro, Diretor Industrial, conforme faz prova a Ata da 

Assembleia Geral registrada em livro. (Doc. 05 – Ata Assembleia Geral). 

Urge esclarecer Excelência que as atribuições e poderes desta Diretoria 

não foi objeto de apreciação da Assembléia, funcionando desta forma 

apenas como auxiliares da Administração. Por questões de divergências 

interna, em setembro/2016 o Requerido – Administrador da Empresa – 

passou a não mais frequentar a sede da empresa e, em 21/09/2016 

outorgou pela Sociedade procuração pública - lavrada no livro 247/P às 

fls. 134/135 junto ao Cartório do 2º Oficio da Comarca de Alta Floresta-MT 

- ao Sr. Robson Gomes Junqueira – filho do Sócio Juraci Gomes Costa - 

então nomeado Presidente da Diretoria, concedendo-lhe amplos poderes 

para gerir a Sociedade Zootecnia Sal Gado Ltda, ora Requerente, com 

validade até 21/03/2017 (Doc. 06 – 1ª Procuração Publica – Robson 

Junqueira). Vencida a Procuração Pública outorgada ao Sr. Robson 

Gomes Junqueira, a Sociedade e seus sócios passaram a cobrar do Sr. 

Dair Deitos a regularização da Administração da Sociedade, vez que o 

Requerido continuou a não comparecer na sede da Empresa para o 

desenvolver de suas atividades de Administrador. Desta feita, a 

Requerente entre o período de 22/03/2017 a 07/04/2017 foi “Administrada” 

pela Diretoria outrora nomeada, porém sem poderes legais para tal. Em 07 

de abril de 2017 após muito pressionado, o Requerido utilizando-se de seu 

poder de Administrador, outorgou nova procuração publica – lavrada no 

livro 254/P às fls. 52/53, ao Sócio Valdemar Rode com os poderes de 

necessários à Administração diária da Empresa, com validade até 

07/10/2017 (Doc. 07 – 2ª Procuração Publica – Valdemar Rode) Ao término 

da validade da Procuração Publica supra em 07/10/2017, a romaria 

novamente se deu para que o Requerido na qualidade de Administrador 

outorgasse nova procuração para que a 1ª Requerente pudesse ser 

administrada no dia a dia. Em 16 de outubro de 2017 após muito 

pressionado, o Requerido novamente utilizando-se de seu poder de 

Administrador, outorgou nova procuração publica – lavrada no livro 261/P 

às fls. 137/138, ao Sócio Valdemar Rode para representar a Sociedade – 

ora 1ª Requerente – bem como os poderes de necessários à 

Administração diária da Empresa, com validade até 16/04/2017 (Doc. 08 – 

3ª Procuração Publica – Valdemar Rode) A Administração da 1ª 

Requerente desde setembro/2016, ou seja a mais de 01(ano), vem sendo 

realizada pelos Procuradores, conforme faz prova os Termos de Rescisão 

Trabalhista ora acostados. (Doc. 07 – Termos Rescisão Trabalhista). Urge 

esclarecer Excelência que os pagamentos bancários são realizados via 

sistema eletrônico com assinatura digital fornecidas pelas Instituições 

Financeiras, motivo pela qual não mais se utiliza de cópias de cheques e 

outros documentos e, por se tratar de ato normal e corriqueiro do dia a dia 

da 1ª Requerente corroborada pela vasta documentação de pagamentos, 

deixamos de relacionar os inúmeros pagamentos realizados pelos 

Procuradores na administração da 1ª Requerente. Antevendo a nova 

peregrinação em busca do Requerido e cansados de toda celeuma, os 

Sócios em sua maioria reuniram e entenderam que a melhor solução é a 

nomeação de Novo Administrador, face a total ausência do Requerido no 

cumprimento de suas obrigações para com a Sociedade, ora 1ª 

Requerente. Neste agir, em 06 de março de 2018 os Sócios Valdemar 

Rode, Valdomiro Ferraresi, Maria Umbelina Rodribues Barbosa, Juraci 

Gomes Costa, Gilberto Gregório de Lima, Julio Giacomin e Ervino Variani 

resolveram notificar o Sr. Dair Deitos – ora Requerido – para que o mesmo 

convocasse Assembléia Geral Ordinária para fins de deliberação das 

contas do Exercício Social findo e a manutenção ou nomeação de 

Administrador. [...] Não bastando, os Requerentes e demais Sócios, 

dirigiram-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT, 

interpelando Notificação Extrajudicial via Cartório com finalidade de 

notificar o Requerido, na qualidade de Administrador da Empresa, para que 

convocasse a Assembléia Geral Ordinária com a finalidade nela contida. 

(Doc. 10 – Notificação Extrajudicial). [...] Ainda com o fito de resolver a 

situação de forma amigável e dentro do prazo de validade da procuração 

publica última outorgada, os Sócios da 1ª Requerente ingressaram com 

ação de Notificação Judicial tramitando tramitando sob nº. 

1000786-96.2018.8.11.0007 perante a 6ª Vara Civel do Foro da Comarca 

de Alta Floresta-MT, com igual finalidade, ou seja, notificar o Requerido 

para que convocasse Assembleia Geral Ordinária para apreciação das 

contas e nomeação de Administrador. (doc. 11 – Notificação Judicial). [...] 

Assim, pelo fato de existir apenas um Administrador legalmente constituído 

no Contrato Social da 1ª Requerente e sem conseguir notificar o Requerido 

para que exerça sua função de Administrador e convoque Assembleia 

Geral Ordinária para a finalidade acima já discorrido, a 1ª Requerente esta 

“engessada” sem ter qualquer pessoa ou sócio com poderes de gestão e 

cumprimento das obrigações diárias, até mesmo de pagamento bancário 

posto que com o vencimento da procuração encerra-se o acesso ao 

sistema eletrônico do Banco. Não bastando as questões diárias da 1ª 

Requerente, esta possui do presente o momento até os próximos 30(trinta) 

dias compromisso com fornecedores na ordem de R$ 233.354,77 

(duzentos trinta três mil, trezentos cinquenta quatro reais e setenta sete 

centavos), conforme comprova o relatório financeiro em anexo. (doc. 15 

-Relatório Financeiro), isto sem contar as situações que ainda aparecerão 

no decorrer destes dias. No que tange ao compromisso financeiros com 

seus 29 (vinte nove) funcionários e colaboradores interno, o compromisso 

da 1ª Requerente é na ordem de R$ 64.087,80 (sessenta quatro mil, 

oitenta sete reais e oitenta centavos), conforme atesta o Relatório de 

Folha de Pagamento ora anexo. (Doc. 16) Impossibilitada de dar poder dar 

continuidade a seu objetivo social, porquanto o único legitimado a conduzir 

sua direção e praticar os atos inerentes à sua continuidade é o Requerido 

que não aparece na sede da empresa desde setembro/2016. [...].”. 

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a nomeação do sócio Valdemar 

Rode como administrador provisório da empresa Zootecnia Sal Gado Ltda, 

autorizando-lhe a prática de todos os atos necessários à administração da 

empresa, sobretudo com vistas a convocar assembleia geral ordinária 

e/ou extraordinária para escolha de novo administrador e demais assuntos 

que se façam necessários, permanecendo na função até o registro da Ata 

da Assembleia na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ou até o 

julgamento do mérito, prestando as devidas informações a este juízo; ou a 

nomeação de 02(dois) Administradores Provisórios para atuarem em 

conjunto, requer seja nomeado o Presidente da Diretoria eleito em 

Assembleia na data de 01/08/2016, Robson Gomes Junqueira ou se assim 

preferir Vossa Excelência, qualquer um dos demais Requerentes. Em caso 
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de entendimento diverso, pugnou pela designação de audiência de 

justificação. Manifestação da autora id 12828972. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Recebo a inicial, uma vez que presente os 

requisitos legais. Passo a análise do pleito de tutela de urgência inaltida 

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

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos 

autos, diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos 

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

deferimento da tutela de urgência pleiteada se fazem presentes, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O artigo 49 de Código Civil dispõe que “Se a 

administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de 

qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório”. A Lei n. 

6.404/76 estabelece os deveres e responsabilidade do administrador 

dispondo a Seção IV do Capítulo XII, sobre dever de diligência, dever de 

lealdade, conflito de interesse, dever de informar, responsabilidade dos 

administradores, ação de responsabilidade e órgãos técnicos e 

consultivos. Os artigos 153, 154 e 155, da mencionada lei dispõem, 

respectivamente, que: “Art. 153. O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo 

homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios. Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições 

que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da 

companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 

empresa. § 1º. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas 

tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não 

podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a 

esses deveres”. [...] Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à 

companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: 

[...]”. Pois bem. No caso dos autos a probabilidade do direito para 

nomeação de administrador provisório da empresa se consubstancia no 

fato de que o sócio administrador da empresa Zootecnia Sal Gado Ltda, 

Dair Deitos, desde o mês de setembro de 2016 não frequenta a sede da 

empresa, vem outorgando pela sociedade procuração pública constituindo 

outras pessoas para gerir a referida empresa e por último não responde 

quando é procurado pelos sócios ou por aqueles que ele mesmo constituiu 

como administrador para discutir problemas inerentes da sociedade 

empresarial, inclusive comprovam que ambos tentaram sem êxito notificar 

o sócio-administrador Dair pela via extrajudicial com o fim de convocar 

uma nova assembleia geral ordinária. Extrai-se também da documentação 

apresentada, que os sócios ajuizaram uma ação de notificação judicial – 

em tramite nesta 6º Vara desta Comarca, todavia o oficial de justiça 

também não logrou sucesso em notificá-lo. Os documentos acostado aos 

autos demonstram que inicialmente em 21/09/2016 ele outorgou 

procuração pública a Robson Gomes Junqueira, filho do sócio Juraci 

Gomes Costa, constituindo-o como administrador de 21/09/2016 até 

21/03/2017 e entre os períodos de 07/04/2017 a 07/10/2017 e de 

16/10/2017 a 16/04/2018 constituiu o sócio Valdemar Rode como 

administrator. E no período de 22/03/2017 a 07/04/2017 a empresa foi 

administrada pela Diretoria nomeada, constituída em 01/08/2016 - ata da 

assembleia geral (documento acostado aos autos), mas sem poderes 

legais. A ata notarial acostado aos autos, bem como os prints das 

conversas enviadas via aplicativo whatsapp por Robson Gomes 

Junqueira em 04/03/2018 e 07/04/2018 (por duas vezes), demonstram que 

o sócio-administrador Dair não retornou o contato, inclusive consta no 

referido documento público que Dair visualizou as conversas. As 

declarações dos funcionários da empresa Célia Regina da Silva Alves 

Guimarães, Rafael Rodrigues Monteiro e Daiana da Silva afirmaram que o 

sócio-administrador Dair está afastado das atividades da empresa 

Zootecnia desde o segundo semestre de 2016, alegando motivos 

pessoais (documentos juntados aos autos). O perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, também se faz presente, uma vez que os 

fatos acima colocam a empresa em situação vulnerável, já que ela precisa 

exercer a sua função social e a falta de comunicação entre o 

sócio-administrador Darci e os demais dificultam a continuidade das 

relações que envolvem os interesses empresa. No caso, extrai-se da 

inicial, que a empresa até o próximo dia 30 (trinta) precisa saldar 

compromissos financeiras com os seus fornecedores na ordem de R$ 

233.354,77 (duzentos trinta três mil, trezentos cinquenta quatro reais e 

setenta sete centavos), conforme relatório financeiro juntado aos autos, 

bem como compromissos com os 29 (vinte e nove) funcionários na ordem 

de R$ 64.087,80 (sessenta quatro mil, oitenta sete reais e oitenta 

centavos), conforme demonstra o relatório de folha de pagamento 

acostado aos autos e o sócio-administrador Darci é o único que possui 

poderes para gerir a empresa, conforme estabelece a primeira alteração 

do contrato societário em sua cláusula quinta. Além disso, a última 

procuração pública outorgada por ele expirou o prazo em 16/04/2018 e ele 

não está sendo localizado para ser notificado judicialmente para convocar 

uma nova assembleia. Assim, a situação da empresa Zootecnia, inclusive 

a financeira, deve ser preservada frente às relações jurídicas 

estabelecidas com terceiros que com ela negociam ou partilham interesses 

e com seus próprios funcionários, pois, caso contrário, poderá trazer 

irreparáveis prejuízos à mesma, impossibilitando até mesmo o seu 

funcionamento. Em declaração firmada em 11/04/2018, 15 (quinze) dos 29 

(vinte e nove) sócios, ou seja, a maioria, em expressa manifestação de 

vontade anuíram e concordaram que o sócio Valdemar Rode continue a 

administrar a empresa Zootecnia até 10 (dez) dias após a realização da 

Assembleia Geral (declaração anexa aos autos). E conforme a 

jurisprudência, o artigo 49 do CC/02 visa justamente evitar eventual 

acefalia na gestão das pessoas jurídicas. Nesse sentido, a jurisprudência 

tem decidido que: ”APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- A hipótese é de 

procedimento de jurisdição voluntária que visa a nomeação de 

administrador judicial. 2- A sentença julgou extinto o feito na forma do 

artigo 267, IV, do CPC, por não vislumbrar presente a 

necessidade/utilidade da medida. 3- Reforma da sentença na forma do 

disposto no artigo 515, §3º, do CPC. Causa exclusivamente de direito e em 

condições de julgamento imediato. 4- Ante a impossibilidade de 

regularização da associação pela via extrajudicial, eis que ausente a 

continuidade registraria de seus atos, é mister o atendimento do pleito 

destinado à nomeação de administrador provisório, nos termos do artigo 

49 do Código Civil em vigor, haja vista que, formalmente, a associação não 

tem administração. 5- Sem honorários. Custas pelo requerente, 

observando-se a gratuidade de justiça deferida, em razão da utilização do 

aparato estatal, nos termos do artigo 24 do CPC. PROVIMENTO DO 

RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ – AP 

0023051-88.2013.8.19.0031 RIO DE JANEIRO MARICA 2 VARA, Relator: 

MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 26/05/2015, VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 28/05/2015)”. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Para a 

concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os 

requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que restaram 

demonstrados. Decisão agravada reformada para, deferindo o pedido de 

tutela antecipada, nomear o agravante como administrador provisório da 

associação agravada, autorizando-lhe a prática de todos os atos 

necessários à administração da entidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70065265738, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 23/07/2015)”. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR 

PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES DO MARANHÃO - ANOREG/MA. POSSIBILIDADE. ART. 

49 DO CÓDIGO CIVIL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. EXISTÊNCIA DE 

LIAME SUBJETIVO. REUNIÃO ENTRE OS FEITOS. NECESSIDADE. I - A 

pessoa jurídica não pode ser considerada genericamente incapaz para a 

prática de atos jurídicos, mesmo que lhe falte, de maneira momentânea ou 

com animus de definitividade, quem a possa presentar. II - Justamente pelo 

fato de que a pessoa jurídica não pode ficar "acéfala", estabelece o art. 

49 do Código Civil que, se a "administração da pessoa jurídica vier a faltar, 

o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador 

provisório", medida das mais lídimas, para a garantia das relações 

jurídicas. III - O instituto da conexão, nos termos do [...] V -Recurso 

provido, de acordo com o parecer ministerial. (TJMA – AI: 0301912014 MA 

0005750-42.2014.8.10.0000, Relator(a): MARCELO CARVALHO SILVA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 7 de 832



Data de Julgamento: 12/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Públicação: 14/05/2015)”. Por outro lado, em relação autora Zootecnia Sal 

Gado LTDA vejo que ela não é legítima para figurar no polo ativo da 

demanda, uma vez que a procuração pública outorgada ao seu 

representante Valdemar Rode findou-se em 16/04/2018 (documento 

acostado aos autos), cessando, a partir de então os seus efeitos legais. 

Assim, ante a falta de representante legal que lhe represente 

judicialmente, a referida empresa não pode demandar em juízo, devendo 

permanecer no polo ativo da lide somente os demais sócios Valdemar 

Rode, Julio Giacomin e Valdomiro Ferraresi. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela pretendida, NOMEANDO o sócio 

VALDEMAR RODE como administrador provisório da empresa ZOOTECNIA 

SAL GADO LTDA, subsistindo essa condição pelo prazo inicial de 90 

(noventa) dias, autorizando-lhe a prática de todos os atos necessários à 

administração da empresa e, sobretudo, neste mesmo prazo com vistas a 

convocar Assembleia Geral Ordinária e/ou extraordinária para escolha de 

novo administrador e demais assuntos que se façam necessários a 

regularização da administração e da pessoa jurídica, permanecendo na 

função até o registro da Ata da Assembleia Ordinária e/ou extraordinária 

na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Será, pelo mesmo prazo, o 

representante perante os órgãos públicos ou privados, assumindo os 

riscos correspondentes por suas atividades nessa condição, 

VEDANDO-SE a alienação de bens de propriedade da sociedade 

empresária, devendo o sócio nomeado prestar compromisso perante este 

Juízo e prestar mensalmente balanço da situação da empresa Zootecnia 

Sal Gado LTDA. DETERMINO a exclusão da empresa ZOOTECNIA SAL 

GADO LTDA do polo ativo da demanda, devendo a Secretaria da Vara 

adotar as providências necessárias quanto a baixa. Lavre-se o termo 

respectivo, INTIMANDO-SE o sócio-nomeado para comparecer à 

Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Oficie-se a Junta Comercial 

de Mato Grosso, localizada na Av. Perimetral Aux. Oeste, n. 77, Setor C, 

município de Alta Floresta-MT, para averbação da presente decisão, a fim 

de que averbe a designação do administrador provisório nos assentos da 

empresa. Embora a autora tenha postulado pela designação de audiência 

de conciliação (“item g” da inicial), em se tratando de procedimento de 

jurisdição voluntário, o processo de seguir o rito do artigo 719 e ss do 

CPC, assim, deixo de designá-la. CITE-SE a parte ré para, querendo, 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestar se tem interesse na causa (artigo 721 

do CPC). Após, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal, acerca da presente decisão, a fim de manifestar eventual 

interesse no feito. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestar se tem interesse na causa (artigo 721 do CPC). Na 

sequência, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 20 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003466-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003466-88.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANTONIO 

ALVES DA SILVA Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT contra Antônio Alves da 

Silva. Entre um ato e outro, no ID 11455933, a parte exequente pleiteou 

pela extinção do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu 

débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos 

autos, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação. 

Considerando a informação de que o executado emitiu guia junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para eventual pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais, certifique-se se há depósito 

judicial vinculado a estes autos. Desde já, DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento da quantia a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais, para depósito em conta corrente da exequente. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Proceda-se o 

levantamento da penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de abril 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001217-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

IVAN SCHNEIDER OAB - MT15345/O (ADVOGADO)

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

SEONIR ANTONIO JORGE OAB - MT23002/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001217-67.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ACACIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - ME e outros Advogado(s) do reclamado: 

RONY DE ABREU MUNHOZ, IVAN SCHNEIDER, SEONIR ANTONIO JORGE, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA Vistos etc. Cuida-se de Exceção de 

Pré-executividade oposta por ACÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS – ME, já 

qualificado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em 

síntese, a decadência parcial de créditos existentes na certidão da dívida 

ativa n. 2017924, encartada aos autos. Pleiteia o reconhecimento do 

instituto da decadência do crédito tributário relativo aos meses de maio, 

setembro, outubro e novembro de 2005; aplicada a razoabilidade e 

proporcionalidade na multa prevista pela CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 

2017924, em razão de o valor pretendido possuir caráter confiscatório, 

bem como a suspensão do protesto levado ao Cartório Dalla Riva – 2º 

Ofício da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2017924, até julgamento final 

da exceção de pré-executividade. Juntou, com o pedido, diversos 

documentos. Intimado para se manifestar, o exequente deixou fluir “in 

albis” o prazo, consoante certidão de id 9808171. Manifestação do 

excepto/executado id 11404434. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e Decido. Sobre a exceção de 

pré-executividade, é cediço que “só é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória” (Súmula 393 do STJ). Assim, passo a análise dos 

pleitos contidos na presente exceção de pré-executividade, quais sejam: 

a) O reconhecimento do instituto da decadência do crédito tributário 

relativo aos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2005; b) 

Aplicação da razoabilidade e proporcionalidade na multa prevista pela CDA 

– Certidão de Dívida Ativa nº. 2017924, em razão de o valor pretendido 

possuir caráter confiscatório; e c) Suspensão do protesto levado ao 

Cartório Dalla Riva – 2º Ofício da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 

2017924, até julgamento final da exceção de pré-executividade. Pois bem. 

Em relação à decadência, vejo que a presente exceção de 

pré-executividade assiste razão o excepto/executado, uma vez que a 

ocorrência do instituto da decadência referente ao crédito tributário 

relativo aos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2005 é 

patente. Explico. Como se sabe, o lançamento dar-se-á por homologação 

conforme estabelece o artigo 150 do CTN, “in verbis”: “Art. 150. O 

lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 

sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que 

a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 

pelo obrigado, expressamente a homologa.”. Entretanto, quando o tributo 

não é recolhido, o lançamento por homologação não se aperfeiçoa, dando 

lugar ao lançamento de ofício previsto no artigo 149 do CTN, atraindo-se, 

assim, a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, cuja forma de 

contagem é estabelecida pelo artigo 173, I, do CTN, “in verbis”. “Art. 173. O 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 

5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”. No caso dos autos, 

verifica-se facilmente que antes mesmo do ajuizamento da ação de 

execução fiscal parte dos créditos tributários existentes na CDA já estava 

fulminado pelo instituto da decadência. Isso porque conforme se vê na 

planilha apresentada pelo exequente/excipiente os créditos tributários 

referentes aos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2005 
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apenas foram constituídos em 25/06/2012. Como o fato gerador ocorreu 

em 2005, o prazo decadencial, nos termos do art.173, I, do CTN, teria início 

em 01/01/2006, encerrando-se, em 01/01/2011. Assim, considerando que 

a constituição dos créditos relativos aos meses de maio, setembro, 

outubro e novembro de 2005 se deram somente em 25/06/2012, 

transcorreu, assim, mais de 05 (cinco) anos entre o fato gerador e a 

constituição do crédito tributário. Assim, observando a regra disposta no 

artigo 173, inciso I, do CTN, logo se vê que os créditos tributários 

correspondentes aos referidos períodos não se perfectibilizaram. O STJ 

tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ISS. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA AUTORIZATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 

SÚMULA 283/STF. 1. A decadência do direito de constituir o crédito 

tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo 

sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo 

pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem 

início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de 

ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o 

pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, 

ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. [...] 5. Recurso 

Especial não conhecido. (REsp 1657368/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)”. 

Nesse mesmo sentido, o TJMT vem decidindo: “REMESSA NECESSÁRIA - 

EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECADÊNCIA – CONFIGURADA – 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO 

- MARCO INICIAL – FATO GERADOR - ART. 173, I, DO CTN – 

CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO STJ – ART. 20,§4º DO 

CPC - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Aplica-se a regra 

decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – 

ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. O cancelamento 

da CDA pelo exequente após a apresentação de exceção de 

pré-executividade enseja a condenação em honorários advocatícios, 

fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC.(ReeNec 23858/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 

18/09/2017)”. No caso dos autos, vejo que todos os créditos tributários 

foram constituídos em uma única CDA (n. 2017924) e como instituto da 

decadência recaiu apenas sobre os meses de maio, setembro, outubro e 

novembro de 2005, quanto aos demais créditos tributários o processo 

deve prosseguir em relação a eles. Assim, o TJMT tem decidido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - NÃO 

CONFIGURADA - ART. ARTIGO 173, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

- DECADÊNCIA - MAIS DE 5 ANOS ENTRE O FATO GERADOR E A 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nos termos do artigo 173, do Código Tributário Nacional, o 

direito do ente público constituir o crédito tributário extingue-se após cinco 

anos e trata-se de prazo decadencial, devendo ser reformada a decisão 

que declarou a prescrição. Estando comprovado que parte dos créditos 

foram inscritos na dívida ativa dentro do prazo qüinqüenal, deve ser 

afastada a decadência com relação aos mesmos.(Ap 80768/2009, DES. 

EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/11/2009, Publicado no DJE 11/12/2009)”. 

Importante destacar, que a Fazenda Pública, ora excipiente/exequente, 

intimada para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, 

quedou-se inerte, consoante certidão acostada aos autos. Em relação à 

alegação de que a multa lançada pela Fazenda Pública possui natureza 

confiscatória, vejo que a questão demanda instrução probatória, devendo 

a matéria ser enfrentada via embargos, uma vez que a via escolhida pelo 

excepto/executado (exceção de pré-executividade) foi admitida no 

ordenamento jurídico pátrio para discutir apenas matérias que o Juiz deve 

reconhecer de ofício, nos termos da Súmula 393 do STJ, o que não ocorre 

na questão suscitada. Quanto ao pedido de suspensão do protesto levado 

ao Cartório Dalla Riva – 2º Ofício da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 

2017924, até julgamento final da exceção de pré-executividade, dada a 

perda superveniente do seu objeto, já que a execução de 

pré-executividade foi apreciada, bem como decidido o mérito, nos termos 

dos fundamentos acima expostos. Ante o exposto, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a 

decadência parcial dos créditos tributários relativos aos meses de maio, 

setembro, outubro e novembro de 2005 lançados na CDA de n. 2017924, 

DECLARANDO extinto os referidos créditos, com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC e artigo 156, V (segunda figura), do CTN. Com relação à multa 

confiscatória, deve a parte buscar a via adequada. Custas pela parte 

excipiente/exequente, que é isenta nos termos do art. 3º da Lei nº 

7.603/2001. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução com fundamento no artigo 85, § 3º, do CPC (“DIREITO 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO 

SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, 

posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus 

da sucumbência.” (Ap 52875/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, 

Publicado no DJE 27/06/2017”). Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 13 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000018-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000018-73.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT Advogado(s) do reclamante: THAIS PEREIRA SCHMIDT EXECUTADO: 

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP Vistos. 1) CITE-SE 

o executado para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. 2) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de trinta (30) dias, contados da intimação da penhora. 3) Não pago o 

débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará a penhora 

de bens dos (as) devedores (as), procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo este valor constar do termo ou auto de penhora. 4) No caso de 

não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme 

inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. 5) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 6) 

Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) Para o caso de pronto 

pagamento da dívida ou não interposição de embargos ARBITRO os 

honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à 

causa. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1001022-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001022-48.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 
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(69)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIRIAN 

CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: CLEITON CONSTANTINE 

DA SILVA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Processe-se em segredo de justiça (CPC/2015, art. 189, II). 3) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) Quanto ao pedido de 

fixação de alimentos gravídicos provisórios, considerando o exame clínico 

que atesta a gravidez da autora, considerando, ainda, através das 

supostas conversas via aplicativo whatsapp (juntada aos autos) e, em 

atenção ao artigo 6º da Lei nº 11.804/2008, que dispõe, em verificando o 

juiz a existência de indícios de paternidade, sopesando a necessidade da 

parte autora, como também a possibilidade do réu, ou seja, verificando o 

binômio necessidade/possibilidade, pode, desde logo, fixar os alimentos 

gravídicos. No caso em tela, há elementos indiciários suficientes a 

demonstrar que o requerido reconhece a paternidade do nascituro, assim, 

tal pedido deve ser DEFERIDO. Diante da inexistência de prova acerca dos 

reais ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos gravídicos provisórios 

em trinta por cento (30%) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão 

final da causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, sob as penas da lei, além 

de metade das custas referentes ao pré-natal. 5) Em análise sistemática 

da nova ordem processual imposta pelo vigor do NCPC, em especial 

quanto ao disposto no parágrafo único do art. 693, no caput do art. 695 e 

no art. 697, vislumbra-se adequação do rito especial previsto na Lei de 

Alimentos para com o novo Procedimento Comum das ações de família. 

Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 22 de junho de 2018, às 13h40, observando-se o disposto no § 1º do 

art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 dias da data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a 

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 5.1) CONSIGNE-SE, por fim, 

no ato de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a 

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

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

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 6) INTIME-SE a parte autora para comparecer à 

audiência supra designada. 7) PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça, se for o caso. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 17 de abril de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000699-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEDESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000699-43.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 43.698,63; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: DANIEL TEDESCO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra 

DANIEL TEDESCO, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. Pois bem. 

Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verifica por meio de carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de Título. 

Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o 

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser 

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha recebido a 

correspondência entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: Art. 2º (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." "APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (Ap 146155/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." 

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -– NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 120870/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)" 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO 
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POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO 

– INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o fim de constituição em mora do 

devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é 

diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do 

protesto do título. A comprovação da mora é condição da ação de busca e 

apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio 

tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser 

julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição 

inicial. (Ap 103970/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017)." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO 

COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO - (...) 

2.Ação originária de busca e apreensão relacionada a contrato de 

alienação fiduciária, onde a constituição do devedor em mora não foi 

comprovada. A notificação extrajudicial foi enviada pelo Cartório de Títulos 

e Documentos de Porto de Pedras-Alagoas para um dos endereços 

declinados no contrato, com retorno da correspondência por duas vezes. 

Posteriormente, o devedor foi cientificado do protesto por meio de Edital 

publicado em jornal local. 3.A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 4.Recurso com propósito de rediscutir a 

matéria, objetivando a reforma do julgado. Assim, deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios 

enumerados pelo artigo 1022 do CPC. 5. Para fins de prequestionamento, o 

julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos 

legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da 

decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide, a teor do que 

estabelece o artigo 1025 do CPC/2015. 6. Embargos de Declaração 

rejeitados. (ED 117262/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017)." Então, da confrontação do entendimento 

jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é prescindível 

que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a constituição 

em mora pressupõe que a correspondência seja encaminhada ao seu 

endereço. Portanto, volvendo os olhos para o caso judicializado, há cópia 

de notificação redigida pela parte autora, no entanto, há informação de 

que a mesma não fora entregue pelo motivo de “A entrega não pode ser 

efetuada - " Não Existe Número”. Ora, da detida análise dos documentos, 

verifico que a correspondência (notificação extrajudicial) não foi recebida 

nem pela parte devedora e nem por terceira pessoa. De fato, em casos 

tais, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a correspondência 

chegue até a residência do destinatário, assim, considerando o 

entendimento do STJ que orienta que o protesto por edital, para 

constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas 

as possibilidades de sua localização. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento para COMPROVAR a mora da 

parte devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE 

DESPACHO OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO 

CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000866-60.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Fixação]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HERICA CRISTINA SIMAO 

NUNES Parte Ré: REQUERIDO: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de alimentos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Enzo 

Miguel Nunes Pereira da Silva, representado por sua genitora Herica 

Cristina Simão Nunes em face de Cristiano Pereira da Silva, todos 

qualificados. Compulsando os autos, verifico que a parte autora também 

tem o objetivo de regularizar a guarda do menor, contudo, em relação à 

guarda, o menor não possui legitimidade processual ad causam para 

figurar no polo ativo da presente ação. Por essa razão: 1) INTIME-SE a 

patrona da parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para regularizar o polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015. 2) Após 

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

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

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

caso de não cumprimento da referida determinação. PROVIDENCIE o 

necessário para publicação do presente despacho no Diário de Justiça 

Eletrônico (DJE). Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DE SALES BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000718-49.2018.8.11.0007 

AUTOR: REINALDO GOMES DA SILVA RÉU: DEVANIR DE SALES 

BARBOSA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 22 de junho de 2018, às 

13h00, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

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

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

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

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

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

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

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

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

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

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

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

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 
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autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

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

99, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

09 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001017-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE RICOLDO NEGRI BELARMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001017-26.2018.8.11.0007 

AUTOR: LIDIANE RICOLDO NEGRI BELARMINO Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA BARELLA, LUCAS BARELLA, WAGNER 

SILVEIRA FAGUNDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos A parte autora pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita alegando não possuir condições de arcar 

com o pagamento de custas processuais sem que isso lhe acarretasse 

prejuízos. Contudo, verifico dos autos que não consta declaração 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poderes para tanto, expressamente outorgados no instrumento 

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

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

se eventualmente e posteriormente for constatada sua inveracidade, 

possam ser tomadas as providências legais contra quem tenha feito 

afirmação falsa. A respeito, confiramos o entendimento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA POR ADVOGADO. NECESSIDADE 

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

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

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

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

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

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

JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO. 1. 

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

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

justiça gratuita seja deferida é necessário que o jurisdicionado declare, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fazendo JUNTAR aos autos declaração de hipossuficiência, sob as penas 

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

por declaração assinada pelo próprio advogado, desde que seja 

outorgada procuração a este com poderes expressos para tanto. Após 

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

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

Alta Floresta, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000980-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. S. (REQUERENTE)

L. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000980-96.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/

[Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIS 

CARLOS ODISIO, IARA AUGUSTA DA SILVA Parte Ré: Vistos. 1) RECEBO 

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

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

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

art. 99, do CPC/2015. 4) Havendo interesse de menor, nos termos do art. 

178, do CPC/15, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para manifestação. 

5) Após, venham-me CONCLUSOS. 6) PROVIDENCIE o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. CUMPRA-SE o necessário. Alta Floresta-MT, 17 de 

abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001137-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001137-69.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME 

Advogado(s) do reclamante: ANA LIA BERTOZO DE CASTRO 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Verifico, que a 

parte autora deixou de indicar o valor da causa, requisito previsto no art. 

319, V do CPC/2015, e não efetuou o recolhimento das custas e taxas 

processuais. Por essas razões: 1) INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de quinze (15) dias, emendar a exordial, indicando o valor da causa, 

devendo a mesma recolher as custas e taxas, sob pena de indeferimento 

da inicial. 3) Após decorrido o prazo de que trata o itens anterior, com ou 

sem atendimento às determinações, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000553-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. (EXEQUENTE)

Y. T. H. (EXEQUENTE)

Y. T. L. H. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000553-02.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.151,54; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: YCARO 

TEIXEIRA HENRIQUE, YASMIN TEIXEIRA LUCAS HENRIQUE, CELIA MARIA 

TEIXEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MARCELO HENRIQUE Vistos. 1) RECEBO 

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

gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 
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requerida (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. 3) CONSIDERANDO que o presente processo é 

eletrônico (PJE), enquanto o acordo e sentença homologatória é físico 

(Código Apolo 102726); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 

451/2016-PRES, do qual passou a ser obrigatório o uso do referido 

sistema desde o dia 05/09/2016, sendo que todos os processos, 

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

PJe; CONSIDERANDO, ainda, a inovação trazida pelo CPC/2015, acerca do 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

prestar alimentos, especificamente a regra prevista no art. 531, § 2º, do 

CPC dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença”, surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos 

como os dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

contradição entre o objetivo do referido sistema e a nova regra normativa 

supramencionada. Assim, buscando dar vazão ao princípio da celeridade 

processual, bem como, preservar o interesse do (a) alimentando (a), fica 

DISPENSADO o desarquivamento do processo físico, haja vista não haver 

qualquer prejuízo às partes. Além disso, vejo que a parte exequente juntou 

cópia da r. sentença homologatória, bem como a sua certidão de trânsito 

em julgado. 4) O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 5) CITE-SE a 

parte executada pessoalmente, pelo rito do art. 528 do CPC/2015, 

EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o pagamento da 

obrigação alimentar em atraso, bem como as que se vencerem no curso 

da execução, no prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 5.1) Não havendo noticias 

do pagamento do débito alimentar, certifique-se. Após, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de15 (quinze) dias, requeira o que entender de 

direito. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 6) 

PROVIDENCIE o necessário para publicação da presente decisão no Diário 

de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as 

ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência à Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 09 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001589-16.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LOURIVAL FRANCA DE ARAUJO Advogado(s) do 

reclamante: TAINA DE CAMPOS RONDON REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária 

de amparo social a pessoa portadora de deficiência – LOAS, ajuizada por 

Lourival França de Araújo, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados na inicial. Alega a requerente, em suma, contar 

com deficiência incapacitante definitiva/permanente para o labor. Por tais 

razões, propôs a presente demanda, visando, em suma, à condenação do 

requerido a lhe conceder o benefício de amparo assistencial ao deficiente. 

Com a inicial vieram os documentos. Recebida a petição inicial, foi 

deferido, o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando-se 

assim, a citação do requerido para responder à demanda, determinou-se 

ainda, a realização de estudo social pela equipe multidisciplinar, bem como, 

a realização de nova perícia médica. Laudo pericial médico e 

socioeconômico acostado aos autos. Na sequência as partes se 

manifestaram sobre os laudos apresentados. Vieram-me os autos à 

conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto a 

preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 14/10/2016 

e a ação foi ajuizada em 12/07/2017 (data do protocolo), portanto, longe 

de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, 

rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Estando devidamente 

instruído o feito e não havendo preliminares a serem decididas, passo ao 

julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, 

não havendo necessidade de dilação probatória. Nota-se, que no presente 

caso, a controvérsia do embate recai apenas sobre dois aspectos, quais 

sejam, o fato de o autor sofrer ou não, de deficiência 

(física/mental/intelectual ou sensorial) que lhe traga impedimentos de longo 

prazo, bem como, se atende ao requisito econômico para o fim de 

concessão do benefício pleiteado. Pois bem. O benefício de amparo 

assistencial foi instituído para garantir a subsistência da parcela da 

população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios de 

subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

Para fazer jus ao benefício, o portador de deficiência, além de comprovar 

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta Magna: Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (…); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

seu artigo 20 o seguinte: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 

pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (…). Deste modo, e sem sombra de dúvidas, a 

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

comprovação, pelo requerente, do preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam ser portadora de deficiência que lhe traga limitações de longo prazo, 

e possuir renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente. 

Nesta toada, o laudo pericial acostado ao ID 10351711 contém as 

seguintes informações: (...) 7- CONCLUSÃO Baseado no exame 

médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na 

atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, 

constatamos que: O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, VISTO QUE É 

PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA CONFORME portaria MPAS/MS Nº 

2.998/2001, conforme art. 1º, inc. IV. RESPOSTAS DOS QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? R. Sim, neoplasia maligna que atinge ao pênis. b) A deficiência 

ocasiona impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial? Qual o grau do impedimento? R. Sim. Total. c) Os 

impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas? R. Sim d) A parte autora em razão da deficiência que 

o acomete e dos impedimentos ocasionados é capaz de gerir sua própria 

vida sem a intervenção de terceiros? R. Sim RESPOSTAS DOS QUESITOS 

DO AUTOR: a) De acordo com a documentação médica apresentada aos 

autos o autor realiza tratamento oncológico de 28/12/2015 e com previsão 

de término em 28/12/2020. a.1) É possível afirmar que a incapacidade do 

autor se iniciou em 28/12/2015 quando do início do tratamento médico? R. 

Sim. b) Há possibilidade e acesso a tratamento das patologias no município 

do autor? Se sim, qual o custo financeiro do tratamento? Se não, há 

necessidade de locomoção a outros municípios? R. Não. Sim; c) O autor 

faz uso de medicamentos? Qual o valor dos medicamentos? R. Sim. Ver id 

8118212 - Pág. 6 d) O autor anexou aos autos atestado médico emitido 

pelo médico assistente cancerologista, Dr. Airton Rossini, CRMMT 3944, 

que atestou a incapacidade laborativa do autor por tempo indeterminado. 

Sendo assim, é possível reafirmar o entendimento do especialista? R. Sim. 

e) O autor possui 64 anos de idade, baixa qualificação profissional e está 

acometido por neoplasia maligna do pênis. Tendo em vista o quadro social 

em que está inserido e a patologia que o acomete, é possível afirmar se o 
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autor possui condições de igualdade em competir as demais pessoas no 

mercado de trabalho? R. Não. DOS QUESITOS DA PARTE RÉ 1) Ver item 1. 

Portador de neoplasia maligna em pênis 2) Não 3) Ver item 6 4) Tal quesito 

cabe a investigação social. Sim. O câncer na sociedade é tratado com 

preconceito, além do órgão afetado é psicologicamente relevante para o 

homem. Neoplasia maligna. Deve o autor fazer tratamento e 

acompanhamento pelo resto da vida. Deficiência completa 6) R. Sim. 

28/12/2015. Inicio do tratamento do câncer conforme documentos 

anexados na inicial 7) Sim. 8) Permanente. Não. 9) Não. Não. 10) Sim. 

Dificuldade completa 11) Deficiência completa, dificuldade completa e 

barreira completa 12) Tal quesito cabe ao juiz. 13) Não há Das 

informações inclusas no mencionado laudo pericial, se pode verificar a 

enfermidade do autor, enquadrada como pessoa deficiente, uma vez que 

portador de Neoplasia Malígna, a qual se mostrou, total e permanentemente 

incapacitada, seja para o trabalho ou de executar as atividades 

instrumentais da vida cotidiana, inclusive, não sendo capaz de gerir a 

própria vida. Ressalta-se, pois, que de toda a explanação médica, resta 

inegável a existência de auxílios médicos para a moléstia que assola a 

autora, contudo, não é possível precisar/prever um quadro de melhora, o 

que, apenas vem a somar para a incapacidade da requerente, frente à 

deficiência que possui. Além do mais, o presente benefício, assim como os 

demais, se concedido, pode sofrer alteração, isto, caso haja comprovada 

melhora da situação anteriormente averiguada, podendo, inclusive, ser 

suspenso/revogado tal benefício. Por oportuno, insta registrar que o 

significado para o termo incapacidade assinalado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) deve ser buscado na realidade do mundo da 

vida, com atenção redobrada sobre suas contradições insuperáveis. 

Vejamos julgado do Tribunal Regional a respeito do tema: "ASSISTENCIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. REQUISITOS ATENDIDOS. 

SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. 

O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e 

ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A 

família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo não é 

capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou 

portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o 

legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de 

miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O estudo 

social (fls. 56/58) demonstrou que o núcleo familiar era composto pela 

autora e seu filho. A renda auferida pela família era de R$ 150,00 avinda 

da pensão do ex marido para o filho. Vulnerabilidade social constatada. 4. 

A perícia médica (fls. 65/75) constatou a incapacidade total e permanente 

laborativa da parte autora (portadora de câncer de pele e aneurisma 

cerebral). 5. Atrasados: correção monetária e juros moratórios conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação 

de fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. 8. Apelação do INSS 

desprovida. Remessa oficial parcialmente provida (item 5).. (AC 

APELAÇÃO CIVEL - 0005801-18.2016.4.01.9199 - RO, Segunda Turma, 

24/08/2016)" – Grifo nosso Deste modo, uma vez comprovada a 

permanência da deficiência suportada pela parte autora, nos resta avaliar 

se a requerente possui condições de prover a própria manutenção, ou 

tê-la provida por sua família. No ponto, cumpre salientar, que o segundo 

requisito, regido pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (possuir renda 

familiar inferior a ¼ do salário mínimo vigente), deve ser avaliado com 

maior ponderação, isto, a fim de se atingir o cunho social para o qual a 

LOAS fora criado, visualizando-se, para tanto, a situação de 

miserabilidade da parte autora. Assim, para melhor visualizar o campo 

socioeconômico da parte autora, realizou- se o estudo, o qual relata o 

seguinte: “Diante da situação apresentada, observamos que o Requerente 

possui rendimento mensal de aproximadamente um salário porém não fixo, 

dependendo da demanda e de possíveis encomendas em sua serralheria, 

mas conta com o slário da esposa que é aposentada com um salário 

mínimo (...) .” (SIC) – Relatório Social, ID 9375011. No caso, embora exista 

posicionamento em contrário, tenho que restou comprovada a situação de 

miserabilidade da parte autora, pois, em que pese a renda per capita do 

grupo familiar ser superior a ¼ do salário mínimo, e que tal renda advém de 

aposentadoria recebida por sua esposa, este não conseguiria, sem ajuda 

externa, se manter por si só, enquadrando, assim, a parte autora, no rol 

daqueles que não possuem condições de prover a sua manutenção, uma 

vez que o requerente não possui salário fixo, sendo que o laudo 

socioeconômico atestou que o salário poderia chegar ao valor de 1 (um) 

salário mínimo. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE VALOR MÍNIMO RECEBIDO 

POR IDOSO. RE.º 580.963 / PR. RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFERIOR A 

¼ DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. ANÁLISE DO 

CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE IMPROVIDO. 1.Por 

ocasião da análise do pedido de benefício assistencial, não se inclui, no 

cálculo da renda mensal familiar per capita, o benefício de valor mínimo 

auferido por idoso, nem o benefício assistencial já concedido a qualquer 

membro da família RE n.º 580.963 / PR . 2. O critério objetivo de renda 

inferior a ¼ do salário mínimo não exclui a utilização de outros elementos 

de prova para aferição da condição sócio-econômica do requerente e de 

sua família. Inexistência de presunção absoluta de miserabilidade, nos 

termos da mais recente jurisprudência da TNU 3. Pedido de Uniformização 

improvido. 5009459-40.2011.404.7102, TURMA REGIONAL DE 

UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, 

juntado aos autos em 19/04/2017." No presente caso, é evidente a 

miserabilidade da parte autora, pois, conforme se dessume do Estudo 

socieconômico, embora os proventos da família ultrapassem, 

consideravelmente ¼ do salário mínimo, é evidente que o é propiciado 

apenas pela aposentadoria de sua esposa e de sua profissão que no 

caso encontra-se impossibilitado de exerce - lá. Ora, como já mencionado, 

a avaliação de miserabilidade não deve encontrar como barreira a porção 

de ¼ do salário mínimo vigente, mas sim, se amoldar a capacidade 

economia desvantajosa em que o ambiente familiar se encontre, que, para 

o caso concreto, se mostra demasiado evidente. No ponto, é 

indispensável notar, que além das despesas afetas a vida cotidiana (água, 

luz, alimentação, etc…), o mantenedor do núcleo familiar faz uso de 

medicamentos, isto, sem levar em conta as demais necessidades básicas 

a serem supridas, além de necessitar, a autora, cuidados especiais. 

Portanto, inegável a miserabilidade do ambiente familiar, pois diante do 

provento da aposentadoria de sua esposa, e das despesas inerentes ao 

lar e a vida digna, não se pode presumir o contrário. A fim de corroborar o 

entendimento acima esposado, não é demais lembrar o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal quanto à matéria. Entendeu, este, que embora 

se tenha declarado a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93, inexiste óbice à comprovação da situação de miserabilidade por 

outros meios de prova (elementos subjetivos) que não a renda per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente, porquanto, este último, é tão e 

somente, meio objetivo de presunção de miserabilidade. Assim, colaciono 

o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal: "CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA 

CF/88. LEI Nº 8.742/93. IDOSO. IDADE SUPERIOR A 65 ANOS. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. 

A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93 (lei 

orgânica da assistência social) garantem um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os 

requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada estão 

estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente deve 

ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade). 3. No que se refere à renda per capita 

familiar inferior a ¼ do salário mínimo, o plenário do STF, ao apreciar a 

ação direta de inconstitucionalidade n. 1.232-1/df, declarou que a regra 

constante do art. 20, § 3º, da loas não contempla a única hipótese de 

concessão do benefício, e sim presunção objetiva de miserabilidade, de 

forma a admitir a análise da necessidade assistencial em cada caso 

concreto, mesmo que o quantum da renda per capita ultrapasse o valor de 

¼ do salário mínimo. Dessa forma, cabe ao julgador avaliar a 

vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto, segundo fatores 

outros que possibilitem a constatação da hipossuficiência do requerente, 

figurando o critério objetivo legal como um norte também a ser observado. 

4. Na hipótese, o requisito etário foi preenchido, já que a parte autora 

conta com idade igual ou superior a 65 anos, consoante comprovante de 

identificação encartado aos autos; quanto à miserabilidade, de outra parte, 

o laudo sócio-econômico revelou o claro estado de precariedade das 

condições de vida da parte autora, contando o grupo familiar com 04 

membros: a autora, seu esposo, ambos com mais de 80 (oitenta) anos, e 
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dois filhos, sendo um com mais de 60. A única renda fixa é proveniente da 

aposentadoria do cônjuge da autora, equivalente a um salário mínimo e 

meio. Assim, a renda per capta sequer chega à metade do salário mínimo 

para o sustento de 03 idosos. Tal o contexto, faz jus a parte autora à 

concessão do pleiteado benefício de assistência social. 5. O termo inicial 

do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso representativo da 

controvérsia, nos termos do art. 543 - C do CPC, (resp 1369165/sp), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 6. O termo inicial deve 

ser fixado a partir da data do requerimento administrativo. 7. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do manual de cálculos da justiça 

federal. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência ou do 

acórdão que reforma a sentença de improcedência. Fixada a verba 

honorária em sentido diverso e não havendo interposição de recurso da 

parte interessa, deve ser mantida a condenação nos termos da r. 

Sentença. 9. Apelação da autora provida. Sentença reformada. (TRF 01ª 

R.; AC 0030148-23.2013.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João 

Luiz de Sousa; DJF1 15/05/2015) – Grifo nosso Tocante ao termo inicial, 

este será desde o indeferimento do requerimento do pedido (04/10/2016), 

tendo em vista o atual entendimento jurisprudencial, do qual considera que 

a fixação do termo inicial do benefício. Destarte, considerando os pedido 

da requerente, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício do amparo social, imperiosa se faz a concessão do mesmo, 

porém. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora 

Lourival França de Araújo, em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

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

razão pela qual, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde a citação do 

requerido (04/10/2016), com renda mensal equivalente a um (01) salário 

mínimo; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência, 

desde a data do requerimento administrativo (14/10/2016), até a data 

imediatamente anterior à sua implantação (DIP), devendo sobre tais 

parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), 

de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices 

oficiais desde o vencimento de cada parcela; Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, observando-se o 

disposto da CNGC/MT, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

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

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: a) Segurado: 

LOURIVAL FRANÇA DE ARAÚJO. b)Benefício: Amparo Assistencial ao 

Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c)Renda mensal: Valor 

equivalente a um salário mínimo. Benefício concedido judicialmente. 

d)Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a 

data do requerimento administrativo (14/10/2016), até sua efetiva 

implantação.” Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 03 de abril 

de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119861 Nr: 7378-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Marin Parra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 431 da CNGC, impulsiono estes 

autos com o fito de cobrar sua devolução, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de o Advogado da Parte Autora perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121114 Nr: 25-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Ferreira da Costa, Francisca Paiva Souza

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Considerando que não houve recusa no pagamento da condenação, 

contudo, a parte exequente alega que a quantia depositada é insuficiente, 

oportunizo o executado a se manifestar, assim, INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o deposito do 

montante faltante.

Em relação ao valor já depositado, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da parte exequente da quantia incontroversa 

(comprovante de fls. 175), para a conta indicada às fls. 176.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90805 Nr: 5090-39.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Neves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

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

processuais no importe de R$ 545,75 (quinhentos e quarenta e cinco reais 

com senta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha132-134. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setente e seis reais com oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 168,90 (cento e 

sessenta e oito reais com noventa centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142461 Nr: 4346-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de retificação do polo passivo da presente demanda, 

devendo figurar a empresa CLARO S/A, ao invés da ré NET SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES S/A, uma vez que a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

S/A foi incorporada a aquela, passando a CLARO S/A a suceder todos os 

direitos e obrigações da sociedade incorporada.

Determino a retificação do polo passivo no Sistema Apolo, e, via de 

consequência na capa dos autos, procedendo as anotações necessárias.

Quanto ao pedido de nulidade de citação, em observância ao artigo 10 do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 3990 Nr: 1585-26.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Humberto Oliveira Concado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

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

OAB:4342-B

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente de fls. 219 de realização de 

hasta pública para o leilão do bem imóvel penhorado nos autos.

Para realização da hasta pública, nomeio como leiloeira judicial a Srª. Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial inscrita na JUCEMAT sob o nº 

022, com endereço na Rua 02 nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, 

CEP 78.068-340, no município de Cuiabá/MT, telefone pata contato nº 

0800-730-4050 e e-mail: juridico@leiloesjudiciais.com.br.

Em observância ao disposto no art. 1.131 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

O leiloeiro ora nomeado deverá comprovar ter havido ampla publicidade, 

bem como a autenticidade e segurança, com observância das regras 

estabelecidas na legislação sobre certificação digital, na forma do art. 

1.133 da CNGC/MT.

Todos os atos referentes às hastas públicas ficarão a encargo do 

leiloeiro, devendo observar as regras do Novo Código de Processo Civil.

Registro que os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados 

deverão ser depositados na Conta Judicial, vinculados ao presente 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente (art. 1.132 da CNGC/MT).

Designe-se a hasta pública para leilão do (s) imóvel (is).

Intime-se o (a) leiloeiro (a) nomeado (a).

EXPEÇA-SE o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

INTIMEM-SE o (s) exequente (s), o devedor, o seu cônjuge, se for o caso, 

e credor hipotecário, em caso de bens imóveis, nos termos do artigo 899 

do Código de Processo Civil.

Adote-se o Gestor as diligências necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 2740-15.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derci Vieira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97975 Nr: 6528-66.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horvatich & Melo Horvatich Ltda, Geraldo 

Horvatich, Carolina Mello Horvatich

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Mello Horvatich - 

OAB:10.219 MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 510,75 (quinentos e dez reais com setenta 

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

folha 101. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 381,05 

(trezentos e oitenta e um reais com cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,70 (cento e vinte e nove reais com setenta 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111690 Nr: 8372-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte requerida para manifestar-se nos autos, acerca do término do 

prazo de suspensão, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114780 Nr: 3192-49.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Ferreira Ramos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONIA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000143-41.2018.8.11.0007 

AUTOR: SIMONIA APARECIDA RIBEIRO Advogado(s) do reclamante: 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária para concessão de aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela de urgência e evidência proposta por 

Simonia Aparecida Ribeiro de Lourenço em face do Estado de Mato 

Grosso, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Recebida a inicial, o 

pedido de tutela de urgência foi postergado para depois da apresentação 

da contestação. No id 12289622 o Estado de Mato Grosso contestou a 

ação, alegando preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de 

prévio requerimento administrativo. Alegou também ilegitimidade ativa, ante 

a falta de comprovação da condição de servidora pública efetiva. 

Apresentou impugnação à justiça gratuita alegando que a autora aufere 

R$ 4.067,41 (quatro mil sessenta e sete reais e quarenta um centavos) de 

remuneração. E no mérito, pugnou pela improcedência da ação. Pois bem. 

O STF no Recurso Extraordinário 631.240 estabeleceu que nos casos de 

benefícios previdenciários a parte autora para propor a ação judicial 

precisa juntar o prévio requerimento administrativo para comprovar o 

interesse de agir, sendo este indispensável. Importante destacar que, o 

prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da 

via administrativa, neste caso. Assim, considerando que este Magistrado 

comunga com o entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal 

de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; 

Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 

08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou processual 

configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da 

pretensão submetida ao Juiz e de que a necessidade da prestação 

jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da 

obrigação, mormente em casos de direitos potestativos (já que o Poder 

Judiciário é via destinado à resolução de conflitos). Ante o exposto, antes 

de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, JUNTAR o prévio requerimento administrativo, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do 

CPC). CONSIGNE-SE QUE O (a) PRESENTE DESPACHO/DECISÃO 

OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Decorrido prazo, com ou 

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

Floresta-MT, 23 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000907-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA 81318626153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000907-27.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA 81318626153 Advogado(s) 

do reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

inexistência de débito, pedido de obrigação de fazer e indenização por 

danos morais e materiais c/c tutela antecipada ajuizada por Alice Pereira 

de Oliveira 81318626153, pessoa jurídica de direito privado, representada 

por sua proprietária Alice Pereira de Oliveira contra Caixa Econômica 

Federal, ambos qualificados. Em síntese, a parte autora alega que o nome 

da empresa foi indevidamente negativado por suposta inadimplência no 

valor de R$ 1.327,00 (mil trezentos e vinte e sete reais) em decorrência de 

uma conta que ela possui junto à requerida sem movimentação desde o 

mês de outubro de 2016, contudo afirma que todos os débitos foram 

quitados antes de deixá-la paralisada. Pois bem. Da leitura acurada dos 

autos, verifico que a parte autora pleiteia pela concessão da gratuidade de 

justiça, alegando não ter condições de arcar com o pagamento das custas 

e despesas processuais por estar com seu o crédito abalado, justificando, 

assim, tal impossibilidade. Como se sabe, a gratuidade de justiça pode ser 

concedida às pessoas jurídicas, desde que comprovada à insuficiência de 

recursos, uma vez que a elas não se estende a presunção “juris tantum” 

(Súmula 481 do STJ). No caso dos autos, observo que a parte requerente 

não trouxe qualquer documento que demonstre a alegada incapacidade 

econômico-financeira que a impossibilite de arcar com os encargos 

processuais. Neste sentido, o TJMT tem entendido: “AGRAVO INTERNO - 

DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)”. Vejo ainda, que, não houve a 

identificação da empresa jurídica na procuração outorgada à advogada, 

mas apenas à identificação da pessoa física de Alice, o que não é 

suficiente no caso dos autos, uma vez que a lide versa sobre interesses 

da empresa e não pessoais de sua representante. Assim, INTIME-SE a 

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

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015: 1) Juntar aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários ou demais documentos que sejam aptos a 

demonstra sua situação de impossibilidade de pagamento das custas, sob 

pena indeferimento da concessão das benesses da gratuidade de justiça 

(§2º, art. 99, do CPC). 2) Juntar a procuração correta em que a empresa 

autora, na pessoa de sua representante confere poderes a advogada 

subscritora da inicial. 3) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE DESPACHO OBSERVA O DISPOSTO NO 

ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 

de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAPARE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001010-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. Advogado(s) do reclamante: 

JEFERSON ALEX SALVIATO REQUERIDO: DAPARE & CIA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão interposta pelo Banco 
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Rodobens S/A em face de Daparé e Daparé Ltda Epp, ambos qualificados. 

Decisão proferida no de id 8031386, determinando ao autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar em qual local encontra-se o bem objeto da 

busca e apreensão e provar/esclarecer se o mesmo é essencial ao 

desenvolvimento ou não da empresa em recuperação judicial. Em 

manifestação a parte autora informou que não sabe do paradeiro do bem 

objeto da busca e apreensão, bem como informou que o bem alienado não 

é essencial à atividade desenvolvida pela ré por ela ter outros caminhões, 

motivo pela qual pugnou pelo deferimento de pedido de busca e apreensão 

do caminhão descrito na inicial (id 8675385). Em nova petição, o autor 

informou que findou-se o término do prazo da blindagem, pois o mesmo se 

daria até a Assembleia Geral de Credor, a qual ocorreu em 05/12/2017, o 

que enseja o prosseguimento do feito, com a consequente apreciação da 

liminar pleiteada (id 1119045), a qual veio acompanhada de documentos. 

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

Decido. Compulsando os autos da recuperação judicial (Código Apolo 

132552 – processo físico), vejo que em 08/07/2016 o Magistrado à época 

proferiu a seguinte decisão, da qual transcrevo a seguinte parte: “Diante 

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

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

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

podem as ações individuais prosseguir ou os procedimentos extrajudiciais, 

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

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

das execuções individuais e procedimentos extrajudiciais, até a data da 

realização da Assembleia Geral de Credores, ressalvadas as ações 

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

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

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

essenciais à sua atividade empresarial. Esclareço que referido prazo pode 

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

grifei. O autor pugnou naquele feito pedido de exclusão do seu crédito da 

lista de credores apresentada pelo administrador judicial como 

quirografário, sob o fundamento que o seu crédito na verdade por ter 

alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial nos moldes do 

artigo 49, § 3º, da Lei Falimentar (fls. 989/992). Porém, por ser 

extemporânea a manifestação foi recebida como impugnação e o seu 

processamento deveria observar o que dispõe o artigo 13 a 15, ambos da 

Lei n. 11.101/05, conforme restou consignado na decisão judicial proferida 

naquele feito (código 132552). Às fls. 1.558/1.569 o pleito de exclusão foi 

reiterado pelo autor naqueles autos, todavia o mesmo foi indeferido, sob a 

fundamentação de que o autor não observou a determinação judicial 

quanto à forma de processamento do seu pedido (Código Apolo 132552). 

Vejo também que a parte autora pleiteou naqueles autos às fls. 

1.827/1.829 a certificação do transcurso do prazo do período de 

blindagem da recuperação judicial para que os credores pudessem dar 

prosseguimento as ações e execuções. Importante destacar que, no caso 

dos autos a inicial ainda não foi recebida. Pois bem. Diante de todo esse 

contexto fático, entendo que, por medida de cautela, para que não haja 

tumulto processual ou prejuízo a qualquer das partes envolvidas, o 

processo deve ser suspenso até que seja proferida decisão no processo 

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

autos da recuperação judicial – Código 132552, consignou que o período 

da blindagem se daria até a data da Assembleia Geral de Credores, a qual 

ocorreu em 05/12/2017, mas também ponderou-se na mesma decisão que 

o prazo poderia ser revisto a depender do andamento da recuperação 

judicial. E no referido processo, ainda que a Assembleia Geral de 

Credores tenha sido realizada no dia 05/12/2017, após a sua realização 

nenhuma decisão judicial foi proferida naqueles autos. Assim, como ficou 

ponderado que o prazo poderia ser revisto, a subsistência ou não do 

prazo da suspensão das ações e execuções que envolvem a empresa 

recuperanda ainda não foi objeto de apreciação judicial. Portanto, para que 

não haja decisões conflitantes ou contraditórias o presente feito deve 

aguardar o pronunciamento judicial no processo da recuperação judicial 

(Código Apolo 132552). Assim, a jurisprudência tem entendido: 

“EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

Decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação 

de bens requeridos pelo agravado – Créditos com garantia fiduciária, 

inclusive os resultantes de cessão fiduciária, não se sujeitam aos efeitos 

da recuperação judicial, daí por que admissível a execução ajuizada em 

relação a esse crédito, não havendo que se falar em utilização de 'trava 

bancária', bloqueio ou em levantamento do valor correlato por parte da 

empresa recuperanda, vedada, contudo, durante a suspensão pelo prazo 

de 180 a que se refere o art. 6º, § 4º, da LF 11.101/06, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à 

sua atividade empresarial (LF 11.101/05, art. 49, § 3º), observando-se 

que, conforme a atual orientação do Eg. STJ, é incabível o prosseguimento 

automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o 

referido lapso temporal, por aplicação do disposto nos arts. 47 e 49, da 

mesma Lei, uma vez deferido o processamento ou aprovado o plano de 

recuperação judicial, uma vez que a questão sobre a suspensão dos 

prazo das ações e execuções individuais deverá ser decidida pelo MM 

Juízo da Recuperação Judicial, a quem compete decidir sobre da 

continuidade ou não do processo de recuperação, bem como a questão 

da essencialidade de bem à atividade da empresa em recuperação judicial, 

inclusive, quando aos bens extraconcursais objetos de garantia fiduciária 

- Reforma da r. decisão agravada, para afastar de determinação de 

penhora e avaliação dos bens oferecidos em garantia e, em substituição, 

determinar a manutenção da suspensão da execução, enquanto perdurar 

a situação fática existente, ou seja, subsistência do prazo estabelecido 

pelo MM Juízo da Recuperação Judicial para suspensão das ações e 

execuções que envolvem a empresa recuperanda e inexistência de 

deliberação sobre a essencialidade dos bens oferecidos em garantia à 

atividade da executada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2158799-54.2016.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 

20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 27/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)”. 

(grifei). Aqui neste ponto é importante destacar que, o próprio autor 

peticionou naqueles autos pleiteando a certificação do decurso do prazo 

da blindagem para a continuidade das demais ações e execuções contra a 

ré. Ademais, vejo que o autor embora tenha alegado que o objeto da lide 

não é essencial à atividade da empresa recuperanda, ora requerida, pelo 

fato dela ter outros veículos (caminhões), tal afirmação veio desprovida de 

qualquer documento hábil neste sentido. E por todas essas razões, 

entendo que o presente feito deve ser distribuído fisicamente e apensando 

naqueles autos. Sobre a materialização do processo, o artigo art. 220 da 

CNGC/MT, dispõe que “Implantado o Apolo Eletrônico na Comarca ou Vara, 

os processos em tramitação continuarão de forma física, salvo os 

elencados no art. 223 da CNGC, desta norma. A petição do processo 

inicial ou do processo incidente, que deva ser apensado a processo físico 

em tramitação, será encaminhada pelo Portal Eletrônico do Advogado – 

PEA, contendo todos os dados necessários à distribuição: comarca de 

destino, competência, classe, assunto, partes, valor da causa, peça, 

documentos, etc”. Desse modo, com a Ação de Recuperação judicial 

proposta pela Daparé e Daparé Ltda Epp (código 132552), está tramitando 

fisicamente, devendo ser observada a regra contida no artigo acima 

transcrito. Quanto às despesas inerentes à distribuição deverá ser 

observado o que determina o artigo 221, inciso I, da CNGC/MT, os 

seguintes termos: “Art. As despesas de materialização da petição inicial 

serão suportadas pelo usuário externo peticionante, em conformidade com 

o que adiante segue: I – o valor do serviço denominado Peticionamento 

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

despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 (quinze 

centavos de real) por cada folha, referente aos custos de impressão, 

devendo ser considerada a quantidade de contrafés necessárias para 

citação ou intimação das partes e demais intimados no processo virtual”. 

Ante o exposto, POSTERGO a apreciação do pedido até o pronunciamento 

judicial no processo da recuperação judicial – código 132252, pelas 

razões consignadas no bojo desta decisão. Quanto à materialização, com 

fulcro no artigo 220 da CNGC/MT, DETERMINO a distribuição dos autos 

para que o presente processo passe a tramitar fisicamente, APENSANDO, 

EM SEGUIDA, aos autos n. 6558-62.2015.811.0007 – código 1325520, 

devendo a Secretaria da Vara adotar as providências necessárias. Em 

relação às despesas com a materialização, INTIME-SE a parte autora para 

efetuar o pagamento dos serviços, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

cumprimento das determinações, com a distribuição do feito, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1000509-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. T. (REQUERENTE)

R. R. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. C. (REQUERIDO)

N. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E. R. C. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1000509-80.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a) patrono(a) da parte autora para ciência acerca da decisão de 

id. 12842143. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 23 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERLEY LUIZ (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

ROSÂNGELA (TESTEMUNHA)

MAURINA DE FÁTIMA GOMES (TESTEMUNHA)

Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar os patronos da parte requerida acerca do Laudo Médico Pericial 

juntado no documento de ID. 12751753 para, no prazo sucessivo de cinco 

(05) dias, apresentarem as derradeiras argumentações, sob pena de 

preclusão, conforme despacho proferido em audiência (ID. 12734025). 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 23 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111644 Nr: 139-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCGdS, DFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:64.076/PR, Natalia Maria Ventura da Silva Alfaya - 

OAB:59.792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilson José Vieira - 

OAB:64.076/PR

 Vistos,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos entabularam, 

extrajudicialmente, o acordo de fls.243/244 e pediram a homologação, bem 

como a extinção do feito.

Com vista dos autos, o MPE manifestou pela homologação da avença.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade das cláusulas do acordo e a 

manifestação expressa de vontade dos envolvidos, em consonância com 

o parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

"b" do CPC, a transação de fls. 243/244, para que surta os efeitos 

inerentes.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

respectivos, isso em razão do silêncio dos interessados quando 

efetivaram o acordo e pediram a extinção.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001184-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL MATIAS CARVALHO CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA ANTUNES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001184-43.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MACIEL MATIAS CARVALHO CASTRO REQUERIDO: 

KARINA ANTUNES DE JESUS Vistos, Maciel Matias Carvalho Castro 

ajuizou demanda em face de Karina Antunes de Jesus objetivando a 

guarda de Cleidi Sofia de Jesus Matias Castro. Narrou que é pai biológico 

de criança e que foi informado por meio de vizinhos que ela não tem 

recebido os devidos cuidados, podendo ter sido vítima de maus tratos. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente a guarda 

provisória. Juntou documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Analisando o ofício de fls. 14/16, notei que a requerida informou ao 

Conselho Tutelar deste município que a guarda de Cleidi Sofia já estava 

regularizada, motivo pelo qual consultei o sistema PJe e verifiquei a 

existência de procedimento tramitando na 6ª vara desta comarca 

(1002185-97.2017.8.11.0007), no qual houve acordo entre os envolvidos 

quanto à guarda da infante, alimentos e visitas, pendente de homologação. 

Feito tal registro e diante da ausência de elementos claros no sentido de 

que há situação de risco efetiva ou prestes a ocorrer, tenho que a 

competência para apreciação dos pedidos é do juízo da 6ª vara, devendo 

os feitos serem reunidos para que não sejam proferidas decisões 

conflitantes. Posto isso, determino a remessa dos autos para que tramite 

juntamente com os que são conexos, na 6ª vara desta comarca, com 

baixas inerentes. Intime-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANTONIO DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE FONTES DELFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001161-97.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WAGNER ANTONIO DELFINO REQUERIDO: GABRIEL 

HENRIQUE FONTES DELFINO Vistos, Compulsando os autos, verifico a 

ausência de atribuição do valor da causa, da procuração do segundo 

acordante para a causídica, dos documentos pessoais deste último, bem 

como sua qualificação. Constato, ainda, que os elementos indicam que os 

envolvidos possuem condições de pagar as custas processuais. Ante o 

exposto, determino a intimação do polo ativo para que, em 15 dias, 

complemente a exordial e apresente outros elementos para comprovação 

da alegada pobreza, sob pena de indeferimento da gratuidade. Consigno a 

possibilidade dos envolvidos obterem homologação judicial da avença, 

sem nenhum custo financeiro junto ao CEJUSC desta comarca, em 

procedimento não processual. Decorrido o lapso temporal fixado, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001194-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001194-87.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDERSON TAVARES DA SILVA Vistos, Navegando pelos autos, 

vislumbro que o feito carece da comprovação da mora do requerido, 

motivo pelo qual determino a emenda da inicial para sua demonstração em 

15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, 

deverá ser provado o recolhimento das custas iniciais e da taxa judiciária, 

caso já não tenha sido efetuado, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o lapso temporal acima estipulado, voltem 

conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDO MEIER DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001790-08.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIONILDO MEIER DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Diante dos pedidos 

genéricos de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos 

para, em 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O 

SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso 

temporal acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1001139-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001139-39.2018.8.11.0007 

IMPUGNANTE: BANCO BRADESCO S.A. IMPUGNADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos, Trata-se de embargos à execução fiscal que tramita 

fisicamente perante a 3ª vara desta comarca. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante determina o §1º, do art. 914, do CPC, a 

distribuição dos embargos à execução deve ser feita por dependência 

aos autos do processo executivo: “Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. 

Regulamentando o tramite de processos pelo PJe, a Resolução Nº 03 DE 

12 DE ABRIL DE 2018[1] estabelece que “os incidentes processuais e as 

ações conexas, ainda que distribuídos por dependência”, referentes a 

processos físicos, deverão continuar a tramitar fisicamente. “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas 

nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos 

físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. 

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. § 3º Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, 

decidir pela continuação do trâmite da ação em meio eletrônico. § 4º Os 

recursos e seus incidentes ou petições, interpostos nos autos que 

tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao Segundo Grau 

de Jurisdição, deverão ser protocolados observando a forma do processo 

de origem”. Com embasamento nas normas transcritas acima, tenho que 

não há causa excepcional que justifique a continuidade deste feito pelo 

PJe, motivo pelo qual deverá ser aplicada a regra prevista no §2º, do art. 

13, acima transcrito. Ante o exposto, não recebo a inicial e determino a 

INTIMAÇÃO do polo ativo para providenciar a distribuição desta demanda 

pela forma física, ficando estes autos disponíveis por 15 dias para o 

“download” dos documentos. Decorrido o aludido lapso temporal, AO 

ARQUIVO, com baixa na distribuição. Sem custas. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito [1]Tribunal Pleno, DJe n.º 1024, 

disponibilizado dia 19/04/2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Emanuelly Berlanda Dobrovosky (AUTOR)

KAIKI BERLANDA DOBROVOSKY (AUTOR)

FRANCIELE BERLANDA SOARES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000845-21.2017.8.11.0007 

AUTOR: FRANCIELE BERLANDA SOARES, KAIKI BERLANDA 

DOBROVOSKY, EMANUELLY BERLANDA DOBROVOSKY RÉU: MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA Vistos, K. B. D. e E. B. D., menores impúberes, neste 

ato representados pela genitora e por meio da defensoria pública, 

ajuizaram demanda em face do município de Alta Floresta/MT, objetivando 

uma vaga em creche localizada próxima à residência. Registraram que se 

encontravam na fila de espera para vaga em creche municipal, direito 

previsto e assegurado na Constituição Federal e no ECRIAD. Entendendo 

presentes os requisitos, pediram tutela antecipada de urgência para que o 

polo passivo, em cinco dias, fornecesse vaga em creche localizada nas 

proximidades da moradia. Juntou documentos. Por meio da decisão de fls. 

15/19-v, a magistrada contemporânea determinou a citação e deferiu o 

pedido liminar nos seguintes termos: “1) o pedido de tutela provisória de 

urgência almejada, DEFIRO para COMPELIR o Município de Alta Floresta a 

PROVIDENCIAR, no prazo máximo de dez (10) dias, junto à rede pública, 

ou, rede privada até disponibilização de vaga naquela, o acesso dos 

infantes (...), à creche, preferencialmente próxima à sua residência, sob 

pena de MULTA DIÁRIA no caso de descumprimento da presente 

obrigação de fazer, que FIXO no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser 

revertido em favor da parte requerente”. Citado, o município apresentou 

resposta às fls. 59/85, ocasião em que arguiu a ausência de interesse de 

agir. Subsidiariamente, pediu a improcedência alegando burla à fila de 

espera e insuficiência orçamentária do município. À fl. 93, o polo ativo 

informou o fornecimento das vagas pretendidas e requereu a extinção do 
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feito por ausência superveniente de interesse processual. Com vista dos 

autos, o MPE manifestou pela extinção do feito, sem a resolução de mérito. 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Atenta à argumentação de 

perda de objeto, concluo que o cumprimento da ordem judicial não retirou o 

interesse processual, devendo o mérito ser analisado. Posto isso e 

considerando que a questão é meramente de direito, dispensando dilação 

probatória, passo ao julgamento do que foi pedido. Oportuno assinalar que 

a existência de fila enseja a obrigatoriedade de respeito à ordem da 

mesma, sob pena de privilegiar uma criança em detrimento de outras ou de 

se colocar número excessivo de alunos em sala de aula a ponto de 

prejudicar a qualidade e desrespeitar os critérios legais para o ensino; 

além disso, há grave violação o direito fundamental da igualdade, garantia 

que deve ser sopesada juntamente com as demais regras. Por entender 

pertinente, peço “venia” para transcrever parte do acórdão proferido pela 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos Embargos de Declaração n. 33737/2017 

(opostos nos autos da remessa necessária 134814/2016 – Alto Garças), 

tendo como relator o ilustre DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, 

que ao fundamentar ausência de omissão, registrou: “(...) está bem 

explicitada no acórdão embargado a impossibilidade material de matrícula 

em escola com lotação esgotada e lista de espera, uma vez que outras 

crianças estão a aguardar o surgimento de vagas: É certo que o artigo 

205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que ‘A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho’. Todavia, não é possível impor que a 

vaga seja ofertada em escola próxima de residência, se a existente 

encontra-se lotada, em razão do limite do número de crianças a serem 

atendidas, o que importaria na impossibilidade material de atendimento, que 

não pode ser olvidado. Entender de forma diversa importaria em 

verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito no artigo 5º, 

cabeça e I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que não 

tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base 

pessoas em situação de equivalência. Com efeito, por via do princípio da 

igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de 

desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este 

valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil 

que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo 

igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos 

concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim 

proveitosas ou detrimentosas para os atingidos. Por isso Pimenta Bueno 

averbou em lanço de extrema felicidade: ‘A lei deve ser uma e a mesma 

para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada 

só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma 

injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (O conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18). [...] Princípio 

constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o 

da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante 

de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer 

expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito 

constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de 

todos os cidadãos pelo Estado. Não teria sentido que os cidadãos se 

reunissem em República, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos 

uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições 

que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a 

violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, 

condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram 

em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando 

privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, 

ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos 

e para todos. Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em 

benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a 

legalidade se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a 

primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria 

função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o 

povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, 

portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, 

se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu 

desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa 

escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. 

República e Constituição. atual. Por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. 

Malheiros: São Paulo, 2011. pp. 156 e 158/159). O princípio da 

impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração 

deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação 

jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por 

outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração 

voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, 

vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em 

detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. 

Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre 

estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser 

alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se 

alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, 

porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória. 

(CARVALHOFILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12ª 

ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005)”. Em consonância com o 

entendimento acima, tenho que a existência de fila enseja a 

obrigatoriedade de respeito à ordem da mesma, sob pena de privilegiar 

uma criança em detrimento de outras ou de se colocar número excessivo 

de alunos em sala de aula a ponto de prejudicar a qualidade e desrespeitar 

os critérios legais para o ensino; além disso, há grave violação o direito 

fundamental da igualdade, garantia que deve ser sopesada juntamente 

com as demais regras. Nesse sentido, outros julgados do TJ/MT: 

52307739 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

VAGA EM CRECHE. CRIANÇA COM QUATRO MESES. TUTELA 

ANTECIPADA SEM OITIVA DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE 

CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ESTADO DE MATO GROSSO. 

REJEITADA. ARGUMENTO DO MUNICÍPIO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO DE 

DUAS CRECHES ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E ISONOMIA. 

AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

AFRONTA AO DIREITO DE OUTRAS CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGA. 

LISTA COM QUASE QUINHENTAS CRIANÇAS À ESPERA DE VAGA NAS 

CRECHES MUNICIPAIS. SUPERLOTAÇÃO QUE PODE OCASIONAR MÁ 

QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRAVÍSSIMA VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

APELO PROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 1. [...] A 

educação infantil é de responsabilidade prioritária do município, a quem 

incumbe, portanto, promovê-la com o fornecimento de um número maior de 

creches. Segurança denegada. (MS nº 60334/2012, Des. Luiz Carlos da 

Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

DJE 9. 1.2013). 2. [...] Não é possível a matrícula de criança em creche, 

com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de 

vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade 

na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção 

necessária a cada uma das crianças. [...] (AgR 157916/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, 

Publicado no DJE 23/03/2017) 3. [...] A sentença que autoriza a matrícula 

de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera 

aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de 

causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino. [...] 

(Apelação/Remessa Necessária 169114/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) 4. Apelo provido. Reexame 

Necessário prejudicado. (TJMT; APL-RN 179817/2016; Sorriso; Redª 

Desig. Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 31/07/2017; DJMT 

18/09/2017; Pág. 74). 52306256 - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À 

EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. INSUFICIÊNCIA DE VAGA. 

EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. OBERVÂNCIA. MULTA COERCITIVA. 

AFASTADA. DECISÃO RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO. Não é 

possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando 

há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas. Deve ser afastada a 

multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o 

próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (TJMT; APL-RN 

71167/2017; Alta Floresta; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 

08/08/2017; DJMT 29/08/2017;pag. 93. 52256533 - APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VAGA EM CRECHE DO MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA DE VAGAS. 

EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. ATENÇÃO AO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 21 de 832



PRINCÍPIO DA IGUALDADE. MULTA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 

REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. É dever do estado a concessão 

de vaga em creche pública, por abranger o direito à educação, 

assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Contudo, não é possível a matrícula de criança em creche, 

com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento 

de vagas. Não subsiste a fixação de multa diária arbitrada quando da 

concessão da antecipação de tutela, se a decisão foi efetivamente 

cumprida pelo réu, município de alto garças/mt, consistente na 

disponibilização de vaga para a autora em escola municipal de educação 

infantil. (TJMT; APL-RN 149481/2014; Alto Garças; Relª Desª Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho; Julg. 15/03/2016; DJMT 18/03/2016; Pág. 70). Com 

tais considerações, respeitando entendimentos contrários, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e 

extingo o processo. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003285-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JICELIA FREITAS TORQUATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO AVELINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 008.270.121-01 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003285-87.2017.8.11.0007 

AUTOR: JICELIA FREITAS TORQUATO DA SILVA REPRESENTANTE: 

APARECIDO AVELINO RODRIGUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Jicelia Freitas Torquato 

da Silva, representada por seu marido Aparecido Avelino Rodrigues da 

Silva, ajuizou ação em face do Município de Alta Floresta e do Estado de 

Mato Grosso, objetivando ser transportada para hospital para a realização 

de cirurgia ortopédica e para o recebimento de todos os demais 

tratamentos indicados para restauração de sua saúde. Determinada a 

emenda à inicial para juntada de documentos essenciais (fls.21/24), o polo 

ativo informou a realização da cirurgia e requereu a extinção do feito por 

ausência superveniente do interesse processual (fl.25). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O relatório acima permite a conclusão 

de que o processo carece de necessidade e utilidade à parte autora, 

tendo em vista que as medidas de saúde almejadas já foram 

concretizadas, restando clara a perda superveniente do interesse 

processual. Posto isto, acolho o pedido da demandante e EXTINGO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEVERINO DA SILVA (AUTOR)

MARIA DAS GRACAS SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002795-65.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIO CEVERINO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

ANTONIO CEVERINO DA SILVA ajuizou demanda em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando ser transportado 

para hospital com estrutura para realização de cirurgia ortopédica e 

receber todos os demais tratamentos indicados para restauração de sua 

saúde. A liminar foi deferida, conforme fls. 35/38. A Defensoria Pública 

informou que o autor/paciente veio a óbito em 29/10/2017 e requereu a 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil. É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que o autor faleceu, consoante certidão de óbito à fl. 79. 

Considerando que a pretensão em apreço é intransmissível, nos termos do 

art. 485 do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER RICARDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000842-66.2017.8.11.0007 

AUTOR: ROBER RICARDO RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, A. 

E. V. R., representada por seu genitor e por meio da defensoria pública, 

ajuizou demanda em face do município de Alta Floresta/MT, objetivando 

uma vaga em creche localizada próxima à sua residência. Registrou que 

se encontrava na fila de espera para conseguir uma vaga em creche 

municipal, direito à educação infantil assegurado pela Constituição Federal 

e ECRIAD. Entendendo presentes os requisitos, pediu tutela antecipada de 

urgência para que o polo passivo, em cinco dias, fornecesse vaga em 

creche próxima à sua residência. Juntou documentos. Por meio da decisão 

de fls. 28/29, a magistrada contemporânea determinou a citação e 

postergou a apreciação da liminar nos seguintes termos: “Por ora, reputo 

como pertinente a postergação da apreciação da tutela de urgência, por 

não vislumbrar presente, neste momento, o perigo da demora que 

justifique a concessão da tutela provisória antes da resposta do Ente 

Requerido.”. Citado, o município apresentou contestação alegando a 

incompetência do juízo da 1ª vara desta comarca para o processamento e 

o julgamento da demanda. No mérito, burla à fila de espera e a realidade 

orçamentária negativa do município. Ao final, pediu a improcedência do 

pedido e a, na eventualidade de sucumbência, na impossibilidade de 

pagamentos honorários advocatícios à membros da Defensoria Pública. À 

fl. 88, o município requerido informou a disponibilização de vaga. A 

impugnação foi apresentada às fls. 91/98. Às fls. 100/103, o Ministério 

Público opinou pelo reconhecimento da competência e pela intimação do 

polo ativo para manifestação quanto à vaga ofertada. Por meio da decisão 

de fls. 104/109 foi acatada a preliminar de incompetência do juízo da 

primeira vara para processar e julgar esta demanda, razão pela qual o 

feito foi redistribuído para esta vara. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. O relatório acima permite a conclusão de que o processe carece 

de necessidade e utilidade à parte autora, tendo em vista que a vaga na 

creche pretendida foi disponibilizada à criança (fl.88), ainda que a tutela 

provisória não tenha sido apreciada no juízo originário, restando clara a 

perda superveniente do interesse processual. Por entender oportuno, 

trago à baila: 98024954 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo de 

instrumento contra decisão na qual se indeferiu a tutela de urgência de 

vaga em creche à autora. Sentença proferida no processo principal. Perda 

superveniente do objeto. Recurso conhecido e, no mérito, declarado 

prejudicado. (TJPR; Ag Instr 1740356-4; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Renato Lopes de Paiva; Julg. 06/02/2018; DJPR 23/02/2018; Pág. 94). 

57826334 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de 

vaga em creche da rede municipal. Insurgência da apelante em razão da 

extinção do feito sem julgamento de mérito. Perda superveniente do objeto, 

constituído na disponibilização da pretendida vaga, pelo município, logo 

após o ajuizamento da ação. Sentença mantida neste tocante. Honorários 

advocatícios. Posssibilidade. Princípio da causalidade. A condenação das 

verbas de sucumbência decorre do fato de ter dado causa à propositura 

da demanda, fazendo necessário o ingresso da demandante em juízo para 

obter o provimento judicial almejado. Recurso conhecido e parcialmente 

desprovido. (TJPR; ApCiv 1379760-5; Foz do Iguaçu; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; Julg. 02/02/2016; DJPR 04/03/2016; 

Pág. 213). Posto isto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003548-22.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 20 de abril 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002003-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO CASSIMIRO BARBOSA OAB - MS19276 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002003-14.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 3.600,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUCILENE DA SILVA SOARES Parte Ré: RÉU: JOSÉ NATAL FERNANDES 

DA SILVA Vistos. A parte requerida requereu a extinção do feito sem 

resolução do mérito cf. se vê junto ao Id n. 10003429, vez que as partes 

s e  c o m p u s e r a m  a m i g a v e l m e n t e  n o s  a u t o s  n . 

1002002-29.2017.2017.8.11.0007, quanto à guarda e os alimentos em 

favor da filha menor. Sob o Id n. 12822777, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI 

do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Considerando o acordo celebrado entre as partes no feito n. 

1002002-29.2017.2017.8.11.0007, quanto aos alimentos ora discutidos 

nestes autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: VI – verificar a ausência de 

legitimidade ou interesse processual; Sem custas e honorários. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes. Alta Floresta, MT, 20 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001172-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. W. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001172-29.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 14.207,45; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: KLEBER WILSON ARAGON Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000369-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOHNY DIONIZIO (AUTOR)

ADILSON MURILHO (AUTOR)

ALZENIR DA SILVA (AUTOR)

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR)

IONE RODRIGUES GALVAO MURILHO (AUTOR)

VALDIR RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR)

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (AUTOR)

LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA (AUTOR)

POLIANA DE MESQUITA DE SOUZA (AUTOR)

VAGNER IASINSKI (AUTOR)

IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W G F INCORPORADORA LTDA (RÉU)

CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000369-46.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 24 (vinte e quatro) 

horas, comprovar o cumprimento do item “2” da decisão sob o ID 

12223477 no tocante aos demais litisconsortes, sob pena de extinção da 

ação em relação a estes. 2) Transcorrido o prazo do item “1”, façam-se os 

autos conclusos, certificando-se previamente a Secretaria de Vara a 

ocorrência de cumprimento por qualquer dos litisconsortes, 

especificando-os. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de 

abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001177-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA FERNANDES ALONSO (AUTOR)

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001177-51.2018.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

que esta Magistrada não logrou êxito em localizar junto ao Site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso o pagamento da guia juntada pelo 

autor, INTIME-SE este para, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 24 (vinte 

quatro) horas, comprovar o recolhimento apontado, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito. Com ou sem o aporte do determinado, após o 

decurso do prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de abril de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003315-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO FONTANETTI OAB - SP21057 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA (REQUERIDO)

NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a 

GUIA referente ao recolhimento da condução do Sr. Oficial de Justiça, 

visto que ao ID 12235436 fora juntado apenas o comprovante de 

pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 112158 Nr: 694-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, José Cláudio de Souza, Neuza Ferreira dos 

Santos, Olavo de Almeida, Valdiro Alves da Silva, José Mário Ribeiro 

Guimarães, Lucicleia Soares de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.(...).No mais, quanto à verba honorária, intime-se a parte 

executada, INDECO – Integração, desenvolvimento e Colonização Ltda, 

nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do advogado constituído nos 

autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.Não 

havendo advogado constituído nos autos para representar o Devedor, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação.Ainda, se 

certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o prazo do 

artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, mediando 

o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos termos do 

art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º 

do mesmo diploma. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112461 Nr: 1026-44.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Oliveira Mengarde

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da impugnação à execução de fl. 

230/233.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 4039-61.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Aparecido de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 300.756,33, 

no prazo de 15 dias (cálculo de fls. 380 - atualizado até 31/01/2018, para 

o cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 381, a seguir 

transcrita: Vistos,

Trata-se de pedido de pedido de cumprimento de sentença para execução 

da obrigação de pagar quantia, devidamente instruído com o cálculo da 

dívida em que a magistrada titular da vara revogou a decisão anterior em 

razão do reconhecido impedimento.

É o relato do necessário. Decido.

 Verifico que já foi providenciada a retificação na distribuição para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do CPC, determino a intimação do executado para, 

em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por 

cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 4625-20.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguardem-se os autos em cartório até o Trânsito em Julgado da sentença 

proferida nos autos apensos, sob o número 3609-94.2017.8.11.0007.

Após, intime-se a parte Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Às diligências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 2917-42.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não 

Padr. PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gaspar Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar o embargado da decisão de fl. 42, a seguir transcita: Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a 

probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além 

daquilo que é inerente a toda e qualquer execução patrimonial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa 

de seu(s) patrono(s), para, querendo, apre¬sentar(em) impugnação, no 

prazo de 15 dias.
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Oportunamente, tornem conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 177-68.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo atualizado do débito, 

conforme determinado à fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122327 Nr: 790-58.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues Dias

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício 

de amparo assistencial ao deficiente à autora Ariane dos Santos da Rosa, 

no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, inclusive 13º (décimo terceiro) 

salário, devidos a partir da data da citação (DIB – 06/06/2017 – fls. 81v e 

82), nos termos do entendimento acima indicado. Defiro ainda a TUTELA 

ANTECIPADA, diante da presença de seus requisitos autorizadores e 

determino a implantação do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações em atraso, até a 

presente data, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, visto que isento.Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários médicos, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais já 

foram requisitados junto ao sistema de AJG.Incabível o reexame 

necessário.Intimem-se. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) 

Tereza Rodrigues Dias; II) Benefício de amparo assistencial ao deficiente; 

III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB –citação – 

06/06/2017 v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 

60 dias.Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130389 Nr: 5362-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o exequente não juntou aos autos a 

nota fiscal indicada no petitório de fl. 73, pelo que, determino sua juntada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Certificado o decurso desse prazo, intime-se a parte executada para 

manifestação e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133888 Nr: 7250-61.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 5172-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilcimar Miranda da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116499 Nr: 4719-36.2014.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

REQUERENTE, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar 

a certidão de casamento averbada, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100445 Nr: 1996-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Silva e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar ofício para baixa da 

averbação da matricula n° 1.016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143955 Nr: 5167-38.2016.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Caetano de Paiva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113390 Nr: 1925-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar nos autos,no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos 

documentos de fls. 87/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153746 Nr: 2964-69.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barros Braga Ltda, Nilton Luiz 

Pinheiro Braga, Heloisa Albuquerque de Barros Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Colucci - 

OAB:74968/SP, Fransergio Gonçalves - OAB:296438/SP, Leandro 

Barban Terra - OAB:328597/SP, Victor Colucci Neto - OAB:238342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre os documentos de fls. 56/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121829 Nr: 527-26.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortoli e Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) Procurador(a) da 

parte EXEQUENTE, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, 

para, querendo, manifestar sobre as alegações do curador especial, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

documentos de fls. 115/116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118127 Nr: 6050-53.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Colla Sisti

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124-MT, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463, 

JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 106-17.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxlub Logística e Distribuição de Peças e Derivados de 

Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:TO/2746, Rosana dos Santos Leite - OAB:MT/10.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o avaliação do bem, por intermédio da Central de 

Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento 

n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do recolhimento ser 

juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113386 Nr: 1921-05.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayr Donizete Rezende - ME, Ayr Donizete 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124853 Nr: 2283-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99567 Nr: 7188-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Ismael Junior Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52476 Nr: 4616-73.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBrJBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Crispim Cristiano de Almeida 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Vila Bom Jardim, Único Restaurante do 

Local, Pertence A Sua Sogra, Bairro: Centro, Cidade: Nobres-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 545,65 (quinhentos e quarenta e cinco 

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

da r. sentença de folha 86-89. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 414,59 (quatrocentos e quatorze reais com cinquenta e nove 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 131,06 (cento e trinta 

e um reais com seis centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/52017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117517 Nr: 5559-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Sileni Aparecida Colombo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA, de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, a fim 

de CITÁ-LO, consoante decisão proferida nesta ação, para, querendo, no 

prazo de 30 dias, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 535 do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 5045-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA, de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, a fim 

de CITÁ-LO, consoante decisão proferida nesta ação, para, querendo, no 

prazo de 30 dias, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 535 do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA, de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, a fim 

de CITÁ-LO, consoante decisão proferida nesta ação, para, querendo, no 

prazo de 30 dias, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 535 do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 40-23.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mozel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Dias de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o exequente cedeu ao terceiro Jomar 

Brigina o crédito sob execução, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

conforme expresso às fls. 134/135.

Ademais, determinada a comunicação da cessão de crédito ao executado, 

o exequente informou que este se encontra em lugar incerto e não sabido 

(fls. 152/153).
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Dessa forma, determino a intimação do executado, via edital, sobre a 

cessão de crédito convencional realizada, devendo o exequente 

providenciar a publicação do edital de intimação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em igual prazo, deverá o exequente comprovar a comunicação ao 

sub-rogado, Jomar Brigina, para que realize sua habilitação no processo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112981 Nr: 1556-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmar Antonio Staub

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jose Nascimento - 

OAB:17.972-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o CPF da 

causídica, a fim de que seja expedido a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108981 Nr: 4440-84.2013.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 412da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Defensor Público, no 

sentido de que a requerente compareça nesta Secretaria para retirar a 

Certidão de Casamento com a devida averbação (cópia de fl. 43), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37662 Nr: 3229-91.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI - Assistencia Integrada S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Regina Siqueira Loureiro 

Oliveira - OAB:MT 7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos autos, para 

posterior distribuição da Carta Precatória, nos termos do item 1.210, § 1° 

da CNGC conforme segue: "As custas das cartas precatórias expedidas 

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 129-16.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Cabreira Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 2620-59.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Remi Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 158398 Nr: 5251-05.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Stavarengo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151959 Nr: 2013-75.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCV-Banco de Crédito e Varejo S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANSONE PACHECO 

- OAB:160078/SP

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149743 Nr: 786-50.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112436 Nr: 997-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108243 Nr: 3675-16.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADBdM, Clayzi Regiani Dal Bem de Melo

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 4993-29.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Fernandes Zacarias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141963 Nr: 4037-13.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Alvorada do Sul - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rolim de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acrisio Venâncio da Cunha 

Filho - OAB:14.497/MS, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Vinícius 

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100527 Nr: 2081-98.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Teodoro Pinto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 2892-63.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariene Rezende de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142816 Nr: 4535-12.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brumat Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

ME, Admilson Basseto, Edimundo Benites

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre as 

certidões de fls. 29 e 29/v, bem como acerca do petitório de fl. 33, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção do feito.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33178 Nr: 2260-13.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes, Silvanete Pedrette

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 138 de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 
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eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 

NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que atualmente o BACENJUD realiza busca inclusive junto 

às cooperativas de crédito, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de fls. 

82/83, porém, realizo por meio do referido sistema.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 

NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134190 Nr: 7403-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ype Viagem e Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Marin - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 113 de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 

NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001172-63.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 28.012,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ASSAF & ASSAF LTDA - EPP 

Parte Ré: RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. Defiro o petitório retro e 

determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

informe os dados da parte autora (NOME, CPF/CNPJ) completo para o 

preenchimento do DUT e o endereço de envio. No mais, aguarde-se o feito 

em cartório até a realização da audiência designada. Alta Floresta, MT, 20 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000945-39.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.241,68; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu 

junto ao ID n. 12649371, a extinção do feito sem resolução do mérito. É o 

breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto 

que a parte requerida não constituiu procurador nos autos. Isento de 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 20 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada da carta precatória no ID nº 

12850869/12850877, para que indique o endereço atualizado da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 23 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da carta precatória juntada no ID nº 

12851762/12851767, para que indique o endereço atualizado da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 23 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-49.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARIANE BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada da Carta Precatória no ID nº 

12852355/12852365, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 23 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001046-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de 

Processo Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos 

termos da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no Id num. 12661370 e 12661366, nos termos do § 

3° acima mencionado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001047-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de 

Processo Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos 

termos da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados nos Ids num. 12635342, 12635348, 12635353, 

12661537, 12661544 e 12661552, nos termos do § 3° acima mencionado. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001036-32.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12656905, 12657316, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12661890e 12661887, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

documento de identificação legível, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001034-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELIXANDRA BATISTA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12656571, 12656562, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000061-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EVAIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor nunca ter contratado seguro de 

vida e que em razão de suposta contratação teve descontos indevidos em 

sua conta corrente no importe de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Por outro 

lado, o requerido afirmou ter sido realizada a contratação do seguro de 

vida, anexando aos autos contrato e cópia da CNH do autor (ID n.º 

11928203). Em sua impugnação à contestação o autor afirma ter sido 

ludibriado, no entanto, presume-se que ao assinar um contrato o 

requerente, por ser pessoa esclarecida e alfabetizada, leu por inteiro 

tendo plena ciência da contratação. Deste modo, a parte requerida 

desincumbiu-se do seu ônus processual com base no art. 373, inciso II, 

NCPC, pois anexou contrato de adesão ao seguro de vida. Nesse sentido 

resta claro que o desconto ocorreu no exercício regular do direito do 

requerido, pois houve comprovação de contratação do seguro, 

consequentemente, não há que se falar em cobrança indevida. Nesse 

sentido: NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

essa prerrogativa não tem caráter absoluto, cabendo à parte requerente o 

ônus da prova que pode facilmente produzir. In casu, a requerente não 

apresentou provas de que o pagamento da primeira parcela do acordo 

conduziria à baixa da negativação, tampouco comprovou a alegada 

dificuldade na emissão dos boletos das demais parcelas. Sentença 
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mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 

9.099/95. VOTO Egrégia Turma: A douta magistrada a quo analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas carreadas aos autos 

aplicando o direito com justeza. Assim, a sentença deve ser mantida pelos 

próprios fundamentos. Para melhor compreensão, transcrevo excertos da 

sentença: Afirma a parte reclamante que possuía uma dívida com a 

reclamada e efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo, no 

entanto seu nome permaneceu negativado, motivo pelo qual deve ser 

indenizada pelos supostos danos morais sofridos. Pois bem. Adianto que 

não há como acolher o pedido inicial a título de danos morais, senão 

vejamos. Não há nos autos e no termo de acordo a informação de que o 

devedor pagando a primeira parcela do acordo, seu nome seria excluído 

dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, alega a parte reclamante que 

tentou de todas as formas retirar os boletos das outras parcelas para 

pagamento, porém não obteve êxito. No entanto, sequer anexa um 

comprovante de protocolo ou outro meio de prova a fim de corroborar com 

a assertiva de que a reclamada não expediu as demais parcelas para 

pagamento. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in 

casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que 

pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não 

havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. 

(Negritei) A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Cabe à 

parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 333, I do Código de Processo Civil. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes, portanto, não 

comporta reformas a sentença objurgada. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso. Arcará o recorrente com as custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 690244720148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado 

em 10/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015). Desta feita, impõe-se a 

improcedência da pretensão autoral. II - Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODIA CRISTINA V DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte Executada, devidamente intimada 

(ID nº 12565737), não comprovou nos autos o pagamento da dívida. 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor do 

despacho – ID nº 12250981, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ NETO (REQUERENTE)

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003338-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FUMIO HIROTA, JOSE 

VAZ NETO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Extinção sem resolução – ausência do 

autor em audiência de conciliação Em sessão de conciliação (ID nº. 

11595815), ausente o requerente José Vaz Neto, apesar de intimado, a 

requerida pugnou pela extinção da ação. Inobstante o teor do artigo 51, I, 

da Lei nº. 9.099/95 e Enunciando 20 do FONAJE, vê-se dos autos que o 

requerente justificou sua ausência a audiência em petitório de ID nº. 

11789649, munido do documento comprobatório de ID nº. 11789650. 

Plausível e comprovado o motivo apresentado, acolho a justificativa do 

autor José Vaz Neto, devendo o feito prosseguir. b) Ilegitimidade passiva 

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determinam os artigos 7.º, parágrafo 

único, 14, 18 e 25, § 1.º do CDC, devendo a ré responder pelos suposto 

prejuízos causados ao consumidor, isto é, quando evidenciados. II – Mérito 

No mérito, o autor Nelson Fumio Hirota afirma que adquiriu uma passagem 

aérea para José Vaz Neto, com destino a Irlanda, com escala nos Estados 

Unidos, o que exige visto de trânsito. Por não possuir aludido documento, 

tentaram o cancelamento da compra, contudo, sem sucesso, sendo 

necessária a aquisição de outra passagem, sem escalas. Pretendem a 

devolução do valor pago pela passagem não utilizada, bem como 

indenização por dano moral. In casu, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e 

fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Cuidando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, 

seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o seu § 3º, do referido Código. Os documentos encartados aos autos 

demonstram que houve a aquisição de uma passagem no site da empresa 

requerida com o número de reserva 12115234701, com custo total de R$ 

3.012,00 (três mil e doze reais). Contudo, não há menção quanto a datas, 

tampouco dados do passageiro ou comprador, sendo certo que tal 

documento aponta apenas que tal valor fora parcelado em um cartão de 

crédito da bandeira Visa, sem indicar o número e nome do titular do cartão 

correspondente. Desse modo, vê-se que os autores não se 

desincumbiram do ônus que lhe cabem, não demonstrando o prejuízo 

material, porquanto sequer foram apresentadas as faturas com 

lançamento da aludida compra, muito menos os respectivos comprovantes 

de pagamento. Em que pese trate o feito sobre relação de consumo, o que 

faz incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não resta 

a parte autora totalmente desincumbida de comprovar os fatos 

constitutivos do direito pleiteado, sobretudo quando tem plenas condições 

de comprovar suas alegações. No caso, o pedido de restituição dos 

valores deveria ter sido acompanhado dos respectivos comprovantes de 

pagamento das faturas, documentos que não foram trazidos aos autos, o 

que afasta a comprovação de prejuízo material. Nessa senda, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. Restituição 

dos valores pagos. Descabimento, pois a comprovação pela parte ré do 

encaminhamento de estorno de valores do cartão de crédito afasta a 

verossimilhança das alegações da autora, especialmente quando não 
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demonstrados os débitos realizados na fatura e o efetivo pagamento. (...) 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071042121, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 27/10/2016). Não comprovado, portanto, o 

dano material, tem-se que não merece prosperar. No que atine ao dano 

moral pleiteado, o documento de ID de n.º 11007357 demonstra que por 

ocasião da aquisição da passagem o consumidor fora alertado acerca da 

necessidade de possuir visto de trânsito para os Estados Unidos, bem 

como, que é responsabilidade do passageiro a apresentação da 

documentação necessária. Logo, desde que também não contenha 

nenhum vício que lhe macule, da simples efetivação daquilo que 

expressamente estava previsto no contrato de transporte, constante do 

respectivo bilhete, não decorre dano algum. A situação narrada nos autos 

não evidencia humilhação ou danos aos direitos da personalidade da parte 

requerente, deflagrando-se, tão-somente, singelo dissabor, próprio do dia 

a dia, sem maiores consequências para a parte autora. Dessa forma, 

incabível a vindicada reparação por danos morais. Neste sentido, aponta a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE VOO POR FALHA ÚNICA DO CONSUMIDOR. OPÇÃO 

EQUIVOCADA EFETIVADA PELO AUTOR NO SITE DA COMPANHIA. O 

AUTOR ADMITIU TER, INDEVIDAMENTE, CANCELADO AS PASSAGENS 

COMPRADAS POR MEIO DO SITE DA SMILES, POR NÃO TER 

ENCONTRADO A OPÇÃO ALTERAÇÃO . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076487990, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 15/03/2018). CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, 

CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔOS POR PARTE DO 

PASSAGEIRO. NEGATIVA DA EMPRESA EM DEVOLVER A 

INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE 

TARIFAS PROMOCIONAIS, ADEMAIS COM UM TRECHO JÁ VOADO PELO 

REQUERENTE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS QUE PREVIAM, NESTE CASO, 

SOMENTE REMARCAÇÃO, SEM REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. 

NÃO-COMPROVAÇÃO, POR OUTRO LADO, DE QUAISQUER LESÕES A 

DIREITOS SUBJETIVOS OU DA PERSONALIDADE DO REQUERENTE, DADO 

TRATAR-SE APENAS DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, NÃO 

ENSEJANDO REPARAÇÃO NA RUBRICA DANOS MORAIS. 1. Tendo o 

consumidor cancelado um voo de ida e volta, para si e para seus 

familiares, adquirido em tarifas promocionais, e prevendo o contrato que o 

cancelamento, nessas hipóteses, não autorizaria o reembolso em dinheiro, 

somente a remarcação do voo, não descumpre cláusula contratual a 

companhia aérea que se nega a reembolsar o valor pago pelo cliente. Não 

caracteriza dano moral puro e simples descumprimento contratual, que 

sequer ocorreu, no caso concreto. 2. A intervenção judicial nos contratos 

privados só se justifica, em nível de defesa do consumidor, quando, para 

cumpri-lo, se situe ele em condição de exagerada desvantagem perante o 

fornecedor, pela clausulação de obrigações iníquas, abusivas ou 

incompatíveis com a boa fé ou a equidade, não para satisfazer capricho 

pessoal do consumidor, com inversão dos valores aceitos por ambos os 

contratantes. 3. A edição do Código de Defesa do Consumidor não 

significou que todos os Códigos e leis do país devessem se submeter 

incondicionalmente, a partir da vigência dele, aos preceitos, normas e 

princípios nele estipulados. O CDC veio para conviver com o ordenamento 

jurídico, não para derrogá-lo. TJDFT – 20050110096369ACJ; Primeira 

Turma Recursal; Relator Dr. José Guilherme; Julgado em 20.09.2005. 

Portanto, não incidente o dano moral. III – Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas 

as formalidades legais, arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-14.2018.8.11.0007
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VALDEMAR KOVAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12771982/12771989, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 43718, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12771982/12771989 , bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.
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Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007
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MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002986-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é 

inviável a homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo 

autor no Id nº 11675566, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 

do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta 

evidente no caso dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o 

reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a 

verdade dos fatos, conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido 

de desistência fora efetivado após a contestação e é fácil concluir que 

diante da apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação de 

empréstimos pessoais, conforme documento juntado no ID n.º 11603068, a 

parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento com a 

resolução do mérito da demanda. Desta feita, deixo de homologar o pedido 

de desistência da ação. No mérito, afirma o autor ter sido negativado 

indevidamente, pois alega não ter contratado o empréstimo objeto de 

cobrança por parte da instituição financeira ré. Por outro lado, a parte ré 

aduz ter com o autor um vínculo jurídico e em razão de inadimplência ele 

foi negativado. Para comprovar a existência de relação jurídica anexou 

contrato de serviços de contratação de empréstimo, ID n.º 11603068, no 

valor de R$ 3.349,82 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e 

dois centavos), com parcela mensal de R$ 109,32 (cento e nove reais e 

trinta e dois centavos). Observa-se que a parte requerida juntou aos 

autos prova de sua alegação de que existe relação jurídica entre as 

partes, ou seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito por meio da negativação. É importante 

ressaltar que a assinatura lançada no contrato de empréstimo é idêntica à 

lançada pelo autor no seu documento pessoal e na procuração. Com base 

no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços 

bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 
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experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Sendo assim, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Por derradeiro, cumpre anotar que as demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custa em primeira instancia e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados no caso em apreço demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo 

a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância 

de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo 

Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-25.2016.8.11.0007
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ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000750-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA REQUERIDO: ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Anderson Maico de 

Paula Santos contra sentença de ID nº. 10750213 alegando omissão, 

contradição e obscuridade. É o necessário. DECIDO. Apesar da 

irresignação do embargante quanto à sentença prolatada, é certo que esta 

não está eivada de qualquer irregularidade. Afirma o embargante que a 

sentença foi omissa quando deixou de considerar o pedido de designação 

de audiência de instrução formulado por ambas as partes. Inobstante a 

irresignação do requerido quanto ao julgamento antecipado da lide, 

evola-se da contestação apresentada que não houve formulação 

expressa de pedido de realização de audiência de instrução, constando, 

tão somente no último parágrafo do petitório, o pedido genérico e de praxe 

quanto ao acatamento de todas as provas admitidas em juízo. Ademais, 

nenhuma das alegações rebatidas na tese de defesa indicou que a prova 

se daria de forma testemunhal. Desse modo, não se vislumbra a incidência 

de omissão a ensejar cerceamento de defesa. Na mesma senda não se 

demonstra a fundamentação da sentença em prova apócrifa conforme 

alegado pelo requerido. Muniu-se o julgador do seu livre convencimento, 

sendo certo que o decisório objurgado constou em suas considerações 

iniciais que: “(...) Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da celeridade 

e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus (RJTJSP, 115:207) (...)”. A irresignação 

do embargante se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo 

discordância, deverá valer-se da via adequada. Quanto à contrariedade 

alegada, afirmando o embargante que a sentença constou a informação 

de que a autora não logrou êxito em manter contato com o requerido, 

enquanto a exordial informa que as partes tentaram a solução 

extrajudicialmente, o fato é que, mantendo contato ou não, o imbróglio 

sofrido pela requerente não fora resolvido pelo requerido, ainda que este 

tenha ou não atendido as ligações telefônicas dela. Em suma, mesmo que 

contraditória, no ponto em específico, a conclusão que se obtém não 

enseja a alteração deslinde do feito. No que atine a obscuridade da 

sentença em relação ao montante fixado a título de danos materiais, 

arbitrado no importe de R$ 13.945,00 (treze mil novecentos e quarente e 

cinco reais), é certo que corresponde à somatória de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), uma vez que o contrato entabulado entre as partes 

era de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos) e o requerido demonstrou 

que os cheques emitidos pela autora no total de R$ 1.000,00 (mil reais) 

não foram pagos (ID nº. 8277320 – Pág. 1 e 2) somados a despesa com 

guincho R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) consoante documento de 

ID nº. 3325916, e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) pagos pela autora à 

transportadora quando do envio das peças pelo autor à requerente, 

conforme documento de ID nº. 3325918. Vale anotar que os orçamentos 

apresentados tiveram o condão de demonstrar os problemas de 

funcionamento do veículo, não tendo a autora procedido a nenhum 

conserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID n.º. 10768560, com fulcro no artigo 48 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011255-87.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011255-87.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BATISTA LOPES EXECUTADO: 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 
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custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001065-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BENEDITO ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, consoante se verifica da 

certidão contida no ID nº. 12734439. Desta feita, tenho que o recurso não 

preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o 

preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NOBILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000201-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAMILA NOBILO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Analisando 

detidamente o comprovante de endereço apresentado pela parte autora, 

verifico que o endereço nele constante indica a localização do Hospital 

Santa Rita e diverge do endereço informado na exordial. Assim, 

considerando que a parte autora não se manifestou quanto à possível 

mudança de seu endereço, e considerando, ainda, que o boleto bancário 

apresentado como comprovante indica endereço comercial, entendo que 

não resta comprovado o domicílio da parte autora na cidade de Alta 

Floresta. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente se houve mudança 

de seu endereço domiciliar após a propositura da presente demanda, bem 

como para apresentar o respectivo comprovante, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CECCONELLO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASEBRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

TORRALBA & PUPIM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOZART GOMES DE LIMA NETO OAB - CE16445 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011064-08.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BIANCA CECCONELLO MENDES 

EXECUTADO: TORRALBA & PUPIM LTDA, CASEBRAS FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo 

de 03 (três) dias, manifestar acerca do teor da petição constante do ID n.º 

12567625 e dos documentos que a acompanharam. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001027-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12655212, 12655214, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

documento de identificação legível, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor 

da sentença, bem como do Recurso apresentado no ID nº 

11952453/11953775, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 67336, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 11952453/11953775, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 23 de 

abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

5ª Vara
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111684 Nr: 182-94.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Intimação do Procurador do réu para apresentar suas derradeiras 

alegações finais.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002970-59.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CRISTIANO CORREA DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 12318924, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003129-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHELLES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 3 1 2 9 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A DANIEL SCHELLES IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 12559633, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido e a exata localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000119-13.2018.8.11.0007 ALCEU AUGUSTO DE PEDRI JOAO 

FERREIRA DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da certidão ID 12545771, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001283-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001283-47.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MARIA CANDIDO DE SOUZA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 11383644, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000130-13.2016.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MARCELO DOS SANTOS MARTINS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 11397124, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEI DO CARMO MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 3 9 3 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A VALDICLEI DO CARMO MENDES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 
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artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação nos presentes 

autos acerca da certidão negativa ID 11256975, bem como para indicar o 

atual endereço do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000940-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000940-51.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. M A TONI PRODUCOES - ME IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão negativa ID 11280757, bem como para indicar o atual endereço 

do requerido e a exata localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002237-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. C. R. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002237-93.2017.8.11.0007 JUVERCINO PEREIRA ROSA 

SANDRA TALIA CARAFINI ROSA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 12844808, bem como para indicar o atual endereço da 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 
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FINANCIAMENTOS S/A LUCINEIA DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 12476996, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002698-65.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. JOVAIR 

CAMILO PEREIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente para 

manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 

12477388, bem como para indicar o atual endereço do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002364-31.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ELTON ALVES DE MOURA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 11300076, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

WALTER MIOSSO (RÉU)

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001988-45.2017.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A SANTA 

ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o bairro Setor G. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado de citação. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000653-88.2017.8.11.0007 ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 792 da CNGC/MT, procedo a intimação dos Procuradores das partes 

acerca da perícia médica designada para o dia 16/05/2018 às 08h00 no 

Hospital Cristo Redentor Rua F, nº 480, Setor F, com o médico perito Dr. 

Tavico Cezar Arendt. Alta Floresta, 23 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONTA COMERCIAL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000894-28.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 54.364,64; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, Cancelamento de Protesto]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RONTA COMERCIAL LTDA. Parte Ré: 

RÉU: BANCO SAFRA S-A, COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES 

ELETRICOS LTDA Vistos. Trata-se de “Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c.c Danos Morais c.c Tutela de Urgência” ajuizada 

por RONTA COMERCIAL LTDA. em face de BANCO SAFRA S. A. e 

COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos. A Parte Requerida alega, em síntese, 

que atua no ramo comercial de materiais de construção e congêneres, em 

razão disso, comprou da Segunda Ré produtos e mercadorias para 

revenda nos quais somaram o valor de R$ 4.364,64 (Quatro mil trezentos 

e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Que mesmo 

quitado o débito, a primeira Ré, na figura de cedente de créditos da 

segunda Ré levou a PROTESTO, perante o Tabelionato de Notas desta 

Comarca. Logo, requer que, em caráter de tutela de urgência seja deferida 

a medida antecipatória cautelar para determinar sustação dos efeitos do 

registro de protesto dos títulos emitidos em face da Autora junto ao 

Cartório de Notas desta Comarca de Alta Floresta/MT, cujo protocolo são 

177534, 177803, 178031 e 179065. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

forma, a tutela de urgência é dividida em tutela cautelar destinada a 

assegurar o resultado final do provimento definitivo e do próprio mérito, 

tutela antecipada do processo, esta como medida provisória de natureza 

antecipatória, de cunho satisfativo e aquela como medida provisória de 

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

diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na 

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

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

autora sustenta que realizou o pagamento de todas as duplicatas levadas 

à protesto, instruindo os autos, ainda, com cópia dos comprovantes de 

pagamento, restando presente a probabilidade do direito. De igual modo, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente se faz 

presente, uma vez que a Parte Autora encontra-se protestada junto ao 

Cartório de Notas local. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do 

CPC/2015: 1) CONCEDO a tutela de urgência pretendida, DETERMINANDO 

A SUSTAÇÃO dos efeitos do registro de protesto dos títulos emitidos em 

face da Autora junto ao Cartório de Notas desta Comarca de Alta 

Floresta/MT, cujo protocolo são 177534, 177803, 178031 e 179065. 1.1) 

Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório de Notas local para que realize a 

suspensão dos efeitos do registro realizado. 2) Tratando-se de ação que 

tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06 de junho de 2018, às 13h00min, a qual 

será realizada no CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para 

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), 

pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

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

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

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

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

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

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000786-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GIACOMIN (REQUERENTE)

ERVINO VARIANI (REQUERENTE)

GILBERTO GREGORIO DE LIMA (REQUERENTE)

RODRIGO ARPINI (REQUERENTE)

JOAQUIM MARTINS SOARES (REQUERENTE)

MARIA UMBELINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

JAIRO DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR DEITOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000786-96.2018.8.11.0007 ERVINO VARIANI e outros (6) DAIR 

DEITOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador dos requerentes para 
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manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 

12577596, bem como para indicar o atual endereço do requerido, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

23 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003371-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003371-58.2017.8.11.0007 VALMIR JOSE DE PAIVA 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência da decisão RAI 1001355-21.2018.8.11.0000 

conforme ID 12863546, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas para distribuição da presente ação. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "distribuição", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de 

abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CORCHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação dos Procuradores da parte requerente e requerida, para ciência 

da data da perícia médica designada para o dia 22/05/2018 às 07h30min., 

no Hospital Cristo Redentor, na Rua F, nº 480, setor F, Alta Floresta/MT, 

com o médico perito Dr. TAVICO CEZAR ARENDT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação dos Procuradores da parte requerente e requerida, para ciência 

da data da perícia médica designada para o dia 16/05/2018, às 8:15 horas, 

no Hospital Cristo Redentor, Rua F, Alta Floresta - MT., Alta Floresta/MT, 

com o médico perito Dr. tavico cezar arendt.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do Procurador da parte requerida, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 16/05/2018, às 7:30 horas, no 

Hospital Cristo Redentor, Rua F, Alta Floresta - MT., Alta Floresta/MT, com 

o médico perito Dr. tavico cezar arendt.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do Procurador da parte requerente, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 16/05/2018, às 7:30 horas, no 

Hospital Cristo Redentor, Rua F, Alta Floresta - MT., Alta Floresta/MT, com 

o médico perito Dr. tavico cezar arendt,bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 6433-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados nos autos, em 

caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital dos Executados.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos 

executados citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Com a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à 

exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Por fim, DETERMINO que todas as publicações sejam vinculadas em nome 

do advogado Alberto Iván Zakidalski (OAB/OS 39.274 e OAB/SP 285.218).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118269 Nr: 6160-52.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A
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 Vistos.

Diante da certidão de fl. 92, intime-se a Exequente, por meio eletrônico, 

para que manifeste-se no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo 

o regular prosseguimento da ação, consignando que a inércia importará na 

extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista tratar-se de laudo de avaliação, excepcionalmente, DEFIRO 

o pedido de fl. 209 e CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

Exequente manifeste-se nos autos.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se, vindo-me os autos 

conclusos.

 Consigno que a inércia da Exequente importará na extinção do feito do 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120535 Nr: 7907-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Mossini

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

OAB:16889/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Warley Siqueira Pinto - 

OAB:19436/0-MT

 Vistos.

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

emende o petitório de fls 214/215, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14573 Nr: 89-54.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel de Carli, Margarete de Carli, Marinês de Carli 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geci Neli de Carli - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 86. Nada mais sendo requerido, RETORNEM os Autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109664 Nr: 5183-94.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florindo Lot Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 56/57, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15747 Nr: 844-78.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mark Freitas Consultoria e Assesoria ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eneas Paes de Arruda - 

OAB:2273

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 341).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9618 Nr: 2616-47.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amando Rascado Nobre, Wanderley Fingolo Rascado, 

Hilda Pierini Rascado, Rodrigo Freitas Rascado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY FINGOLO RASCADO

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

OAB:5476/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito (fl. 151), INTIME-SE o 

Inventariante RODRIGO FREITAS RASCADO, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, bem 

como instruindo os autos com a certidão de óbito de Amando Rascado 

Nobre, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22425 Nr: 561-21.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 Vistos

DEFIRO o pedido de flS. 96/97 e CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a Exequente manifeste-se nos autos.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se, vindo-me os autos 

conclusos.

 Consigno que a inércia da Exequente importará na extinção do feito do 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134332 Nr: 7482-73.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Mario Caldart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Silvestre Lazzari

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDOMIRO 

SILVESTRE LAZZARI (fls. 178/179) em face da sentença proferida às fls. 

172/177.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que houve a 

condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios quando 

deveria haver a condenação em sucumbência recíproca à Parte Autora da 

ação.

Oportunizada a manifestação (fl. 181), ARNILDO MÁRIO CALDART pugnou 

às fls. 182/183 pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão, pelo que a mantenho em sua integralidade.

A sentença embargada é clara ao condenar o Réu ao pagamento de 

indenização a título de danos morais e danos materiais, julgando 

improcedente tão somente no que diz respeito ao pedido de indenização 

por lucro cessante e pensão mensal.

 Nesse sentido, em princípio, a teor do disposto no CPC (art. 85) a 

responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência é daquele 

que sucumbe à demanda, no entanto, em alguns momentos, o princípio da 

sucumbência mostra-se insuficiente para a solução de questões que 

envolvem a repartição dos ônus da sucumbência, razão pela qual, 

aplica-se o princípio da causalidade, que determina que os ônus da 

sucumbência devem ser suportados por àquele que indevidamente deu 

causa ao ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, o ajuizamento da presente ação tão somente ocorreu 

por culpa do Requerido, que não tomou as cautelas necessárias no 

evento danoso e, deixou de arcar com os gastos referentes ao acidente 

de trânsito em face do Autor.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

P. R. I. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 2264-89.2000.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, Alan Vagner Schmidel - OAB:7504/MT, Paulo Sergio 

Daufenbach - OAB:5325/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos

DEFIRO o pedido de fls. 129/130 e CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a Exequente manifeste-se nos autos.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se, vindo-me os autos 

conclusos.

 Consigno que a inércia da Exequente importará na extinção do feito do 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12156 Nr: 814-77.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Riva Carvalho Caruana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Antonio Andrighetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da inércia da Exequente em informar se houve a satisfação integral 

do débito, conforme determinado à fl. 317, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos, se 

houve a satisfação integral do débito, sob pena de extinção do feito pelo 

pagamento.

Consigno que é necessária a intimação pessoal da Exequente, vez que, 

presume-se a quitação da dívida em processo de execução somente após 

a intimação pessoal do credor e quando este, ainda assim, permanecer 

inerte, o feito poderá ser extinto, isso nos termos do artigo 485, §1º do 

CPC.

Após, com a inércia ou não da Exequente, voltem-me os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142538 Nr: 4395-75.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Evangelista, Andressa Suely Evangelista 

Kupferman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson Evangelista - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará Judicial, 

autorizando as Herdeiras CAROLINE EVANGELISTA e ANDRESSA SUELY 

EVANGELISTA KUPFERMAN a sacarem metade da quantia depositada na 

Caixa Econômica Federal, na conta de titularidade do falecido, JOSÉ 

NILSON EVANGELISTA, para cada uma delas, com fulcro no artigo 2º, da 

Lei nº 6.858/80.Nesse sentido, deverão as herdeiras partilharem de forma 

igualitária os valores contidos em conta do falecido.No mais, a 

comprovação de isenção de recolhimento de valores do ITCD, INTIME-SE a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) manifeste-se, 

novamente, nos autos.Por fim, que deverá a Inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar as últimas declarações, vindo-me os autos 

conclusos para sentença.Expeça-se alvará de autorização/levantamento. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.
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Diante da concordância da Exequente quanto ao parcelamento do valor 

executado (fl. 91), INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem nos Autos a data do adimplemento total da dívida 

executada.

Após, voltem-me os autos conclusos para suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62955 Nr: 2631-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Luiz Bezerra de Araújo

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Patrono da Exequente informou os dados bancários 

para depósito (fls. 156/157), bem com instruiu os autos com cópia de 

Contrato de Prestação de Serviços (fl. 158), cumpra-se conforme 

determinado à fl. 148, promovendo-se o depósito dos valores nos termos 

do contrato celebrado entre a Parte Exequente e sua Patrona.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 30-71.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:3298-A

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 228).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até o dia 27 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima estabelecido, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 76, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14700 Nr: 171-85.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão do processo requerido à fl. 415, vez que o 

presente feito já permaneceu eu arquivo provisório pelo período de 90 

(noventa) dias, conforme decisão de fl. 414.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado 

de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito 

será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104620 Nr: 6454-75.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Monteiro Alves

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, manifestou-se à fl. 155v.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 171/172, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 43 de 832



 Cod. Proc.: 28740 Nr: 725-49.2004.811.0007

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Martins, Maria da Graça Pepinelli Martins, Joaquim 

Martins Neto, Marize Pichioni Martins, João Carlos Martins, Claudete 

Bruchmam Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Sousa, Enos Eler, José 

Brito de Assunção, Valdeci de Araújo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT

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

OAB:16889-B, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135540 Nr: 661-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Ambrosio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 65, bem como para indicar o atual endereço do executado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 103, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 290, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139862 Nr: 2870-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lucio da Silva Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 437-18.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA JURUENA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca dos valores depositados 

judicialmente conforme extrato de fls. 188 verso, bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4651-18.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lage Martins

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica à 

contestação de fls. 45/56, bem como para manifestação acerca do laudo 

pericial de fl. 72/74, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2420-72.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fl. 122, com ressalva de "ausente" bem 

como para que efetue um depósito identificado com o número do 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias, referente a condução do oficial 

de justiça até o Setor A, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 
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juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de intimação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 3391-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xingu Transporte Ltda

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 230, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107278 Nr: 2645-43.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Madeseik Ltda, João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT, Romualdo Jose Zalevski - OAB:12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, Fabio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 218, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

acerca dos Alvarás nº 397432-4 e 397433-2 de fls. 230/231, para as 

providências necessárias ao abatimento dos valores no débito executado, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 3768-13.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osny da Costa Matias, Luciane Ronise de 

Carvalho Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação acerca da certidão de fl. 178, bem como para 

m a n i f e s t a r - s e  n o s  a u t o s  d a  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n º 

0024398-94.2017.8.16.0001 (Projudi), em trâmite perante a vara de Cartas 

Precatórias cíveis da Comarca de Curitiba-PR, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125942 Nr: 2953-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cesar Pinheiro Trindade

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição de fl. 108, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 89-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

acerca do alvará nº 197434-0 no valor de R$ 205,72, bem como para 

manifestação nos presentes autos requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135003 Nr: 349-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisaniel Vasconcelos de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fl. 64, com ressalva de "não existe o 

número" bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142942 Nr: 4593-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 45 de 832



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricleberson de Santana Milan

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da correspondência 

devolvida de fl. 47, com ressalva de "ausente" bem como para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 1914-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S WIERGERT E CIA LTDA-ME (Mega 

Eletrônicos ), Debora Cristina Vacaro Rocha Batista, Aline Samara Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104153 Nr: 5917-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiterio Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida de fl. 104, com ressalva de "não-procurado" 

bem como para requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63758 Nr: 2943-74.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Filho - espólio, Luiza Valoti Cordeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 194, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 4149-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Maria Schuster

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação e documentos de fls. 148/156, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108205 Nr: 3637-04.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdAT, ANdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI APARECIDO TARDIM, Cpf: 

01543439195, Filiação: Maria Ines Tardim, brasileiro(a), solteiro(a), técnico 

em refrigeração, Telefone (66) 3521-4575. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o executado para ciência da penhora on-line realizada 

via sistema BACENJUD conforme fls. 98/100, no valor de R$ 454,48 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para 

eventual impugnação no prazo de cinco (05) dias.

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar 

ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado 

até o valor indicado à fl. 96.Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, 

nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes.Em seguida, intime-se o executado, por edital, para 

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

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

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

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

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

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

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

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

conclusos com urgência para ulteriores deliberações.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 19 de março de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALARCON VILALTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):
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ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001174-96.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DALVA 

ALARCON VILALTA Parte Ré: RÉU: CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS Vistos. Registra-se tratar-se de “Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada 

por DALVA ALARCON VILALTA em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, todos qualificados nos Autos. 

Pugna a Parte Autora pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Após, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o pedido da parte autora, no que se refere à 

concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. Ocorre que, 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário que 

haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, mas também a 

comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte autora, o que 

de fato não ficou demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento 

de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão 

somente da declaração de hipossuficiência financeira, sem a 

demonstração da real capacidade econômica, objetivando apenas se 

beneficiar com a economia do pagamento das custas processuais e evitar 

eventual pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de 

improcedência do pedido. Com efeito, a partir da análise dos documentos 

juntados aos autos, principalmente a conta de energia elétrica do 

requerente, verifica-se que o mesmo alega sua hipossuficiência por ser 

aposentada, todavia, sua conta de energia elétrica juntada no ID nº 

12811560 perfaz o montante de R$ 213,06 (duzentos e treze reais e seis 

centavos) assim, presume-se que esta não se encontra no estado de 

miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício, restando 

impossível aferir no presente caso a alegada situação econômica do 

requerente. Assim, em razão da inexistência de comprovação da 

hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se 

impõe. Nesse sentido, segue a entendimento jurisprudencial: Relator: Des.

(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 20/04/2016 Data da publicação: 

27/04/2016 Decisão: 2016000486676 AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 

O benefício da assistência judiciária é concedido com base na afirmação 

da própria parte interessada de que se encontra em estado de 

miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° da Lei 1.060/50 e 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art.5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, no exercício de 

sua função, analisar se a documentação juntada aos autos demonstra, 

primeiramente, a situação financeira atual da parte e, posteriormente, se 

tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. Não comprovada a 

hipossuficiência do agravante, não merece reforma a decisão agravada. 

4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO 

a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

(em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo 

Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser 

condenada ao pagamento do décuplo das custas processuais. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003608-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003608-92.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUCIA GUARNIERI COLOMBO Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO 

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

de Pensão por Morte de Trabalhador Rural” ajuizada por LÚCIA GUARNIERI 

COLOMBO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de pensão em razão da 

morte do Sr. Silvio Colombo, seu falecido esposo. Com a inicial (ID. 

11266054) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

11505537. A Autarquia Federal apresentou contestação ao ID. 12382942, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 

103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito pugnou pela 

improcedência de todos os pedidos contidos na inicial. Instruiu os autos 

com documentos via PJE. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 12771117. É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O 

FEITO. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 29 

de agosto de 2017, e a ação foi ajuizada em 30 de dezembro de 2017, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação. Superada a preliminar suscitada e não havendo outras 

preliminares à serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(NCPC, art. 355). Fixo o seguinte ponto controvertido: prova da qualidade 

de dependente da parte autora, bem como a qualidade de segurado do “de 

cujus”. Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas 

nesta oportunidade, declaro o processo saneado. Dessa forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2018, às 

16h00min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000418-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA LOPES DA SILVA OAB - 025.286.821-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000418-87.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LINDALVA LOPES DA SILVA CAVALCANTE 

REPRESENTANTE: ELIANA LOPES DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista o 

parecer do NAT (ID. 12870368) que aduz que os medicamentos TOFRANIL 

(IMIPRAMINA) e CLOMIPRAMINA tratam-se de medicações da mesma 

classe terapêutica e possuem mesmo mecanismo de ação e cujo os 

efeitos são os mesmos. INTIME-SE a Parte Autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, instruindo a manifestação com os 

documentos necessários, esclarecendo a pertinência do recebimento do 

medicamento TOFRANIL, ante o parecer do NAT. Cumpra-se. Alta 
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Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002497-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA MAYER DE PROENCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR MARTINES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002497-73.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 410,43; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IVONE 

APARECIDA MAYER DE PROENCA Parte Ré: EXECUTADO: VALMIR 

MARTINES DA SILVA Vistos. Trata-se da Ação de Execução de Alimentos 

movida por KEMILY VITÓRIA MAYERDA SILVA, representada por sua 

Genitora IVONE APARECIDA MAYER DE PROENÇA, em desfavor do 

Genitor VALMIR MARTINES DA SILVA. A Parte Exequente informou no ID. 

12221557 que o Executado pagou integralmente o débito alimentar, razão 

pela qual requer a extinção do presente feito. O Ministério Público 

manifestou-se ao ID. 12822803, pugnando pela extinção da presente 

ação. Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais 

gravames. Sem honorários advocatícios e custas processuais. Após o 

trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002185-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ANTUNES DE JESUS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL MATIAS CARVALHO CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002185-97.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 3.373,20; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: KARINA ANTUNES DE JESUS Parte Ré: RÉU: MACIEL MATIAS 

CARVALHO CASTRO Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por C. S. de J. M. C., representada por sua 

Genitora KARINA ANTUNES DE JESUS em face de MACIEL MATIAS 

CARVALHO CASTRO. Durante o tramite processual, as partes firmaram 

acordo, nos seguintes termos (ID. 12044372): a) Que a guarda da Menor 

ficará com a Genitora e o direito de visitas será exercido pelo Pai de forma 

livre; b) O Genitor pagará o percentual de 31,44% do salário mínimo 

vigente a título de pensão alimentícia em favor da Menor, correspondente 

ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais); c) Que o primeiro pagamento será 

para o dia 15 de abril de 2018 e os demais no mesmo dia nos meses 

subsequentes. Oportunizada a manifestação o Ministério Público, 

pugnou-se pelo deferimento do pedido exordial e a consequente 

homologação do termo de acordo apresentado (ID. 12822790). Assim, em 

consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de ID. 12044372. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15). Expeça-se termo de guarda definitiva da Menor C. S. de J. M. 

C.em favor de sua Genitora. Uma vez que se trata de causa de natureza 

expressamente elencada no §2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a 

ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente feito. Isentas as 

partes de custas processuais, por serem beneficiários da gratuidade de 

justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001891-45.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 21.256,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. JOSÉ 

SEVERINO DA SILVA FILHO, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propôs a presente “Ação Previdenciária de Restabelecimento de 

Benefício por Incapacidade c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 

que se encontra incapacitado para o trabalho de forma definitiva, razão 

pela qual entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial 

(ID. 9011249) foram juntados documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

9019327, oportunidade em que foi determinada a realização de perícia 

médica, bem como deferido o pedido de tutela antecipada. Ao ID. 

11776864 foi juntado nos autos o laudo pericial, constatando pela 

incapacidade parcial e permanente da parte autora. A Autarquia Federal 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito aduziu que a autora não comprovou fazer jus a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial. Com a peça contestatória (ID. 

12696236) vieram os documentos via PJE. A Parte Autora apresentou 

impugnação à contestação ao ID. 12795630. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez conforme grau de incapacidade. Quanto a preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois 

indeferimento do benefício na via administrativa se deu em 30 de março de 

2017 (ID. 9011340), e a ação foi ajuizada em 17 de julho de 2017, portanto, 

longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. A Lei nº 

8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o 

período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando 

ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência e a condição de segurado. O art. 42 e seguintes da 

referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da 

aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) 

que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 
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em concreto. Submeteu-se o Requerente à perícia médica, sendo que o 

Médico Perito, Dr. Tavico Cezar Arendt, CRM/MT 5929, constatou que o 

Autor sofre de “Fino traço de ruptura oblíqua com extrusão parcial e 

redução volumétrica na região do corpo do menisco medial, de aspecto 

degenerativo do joelho direito”, além de afirmar que o autor está 

incapacitada de forma parcial e permanente para suas habituais 

atividades. De acordo com o laudo pericial, após análise clínica e exames 

complementares, a parte autora está incapacitada para exercer seu labor 

e essa incapacidade é permanente, sendo praticamente impossível a 

reabilitação para outras funções visto que o mesmo possui 58 (cinquenta 

e oito) anos e só poderia exercer função com trabalho leve e, por toda a 

sua vida, exerceu o trabalho campestre e braçal. Quanto à qualidade de 

segurado da previdência e carência, o autor deveria comprovar a 

contribuição no período de 12 (doze) meses anterior ao requerimento do 

benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade 

do autor se agravou após sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada 

a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do 

art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de benefício 

de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao autor, com 

renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do requerimento na via 

administrativa (30 de março de 2017, ID. 9011340), o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ultimo pedido de 

prorrogação do benefício na via administrativa (30 de março de 2017, ID. 

9011340), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo 

INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela 

para determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda 

mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Número do CPF: 

003.814.438-76. Nome da Mãe: Maria Etelvina da Conceição. Nome do 

Segurado: José Severino da Silva Filho. Endereço do Segurado: Rua 07 de 

Setembro, número 1483, bairro Cristo Rei, Carlinda/MT. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez. Renda mensal: A ser calculado 

pelo INSS. Data do início do Benefício-DIB: 30 de março de 2017. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001916-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001916-58.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 3.359,19; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA 

PEREIRA, todos qualificados nos autos. Com a inicial (ID. 9060422) foram 

colididos documentos via PJE. Certidão de Busca e Apreensão negativa ao 

ID. 12740271. A Parte Autora pugnou pela desistência da presente ação 

(ID. 12767937). Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte requerente, ID. 12767937, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer 

foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais remanescentes. Observadas 

as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001349-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANY PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001349-61.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.475,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JEANY PEDROSO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. JEANY 

PEDROSO DA SILVA propôs a presente “Ação Previdenciária de 

Concessão de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora alega ser portadora de deficiência e que 

não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

seus familiares, via de consequência, alega ter direito ao recebimento do 

benefício de amparo assistencial, independente de contribuição à 

autarquia requerida, com fulcro no artigo 203 da Constituição Federal e no 

artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). 

Requer à autora que seja o requerido condenado ao pagamento do 

benefício assistencial. Com a inicial (ID. 4490613) foram juntados 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4491349, determinou-se a 

realização de perícia médico, bem como de estudo social. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 9336717, bem como Estudo Social ao ID. 9837407. O INSS 

apresentou contestação ao ID. 10608216, alegando preliminarmente a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, pugnando, por fim, pela improcedência da 

presente demanda. A Parte Autora apresentou impugnação à contestação 

ao ID. 12677264, instruindo os autos com documentos. Após, vieram-me 

os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação proposta 

com o objetivo de receber o benefício de amparo assistencial à autora. 

Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 01 de 

setembro de 2016, e a ação foi ajuizada em 15 de dezembro de 2016, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação. No mérito, entendo que o pedido é improcedente, senão vejamos. 

O benefício de amparo assistencial foi instituído pela Constituição Federal, 

em seu artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de 

beneficiar idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a ação 

estatal, independente de contribuição para a Seguridade Social. Para fazer 

jus ao benefício, a requerente deve comprovar ser idosa ou portadora de 

deficiência que a incapacite para a vida independente e para o trabalho, 

bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas 

também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). 

Registre-se que no que quanto à renda familiar per capita, o Plenário do 
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STF manifestou-se, por ocasião da ADIN n. 1.232-1/DF, no sentido de que 

a Lei estabeleceu hipótese objetiva de aferição da miserabilidade, contudo, 

o legislador não excluiu outras formas de verificação de tal condição. Para 

tal, cite-se outros benefícios de cunho assistencial instituídos 

posteriormente com critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 

½ do salário-mínimo (Lei nº 10.689/2003 e Lei n. 9.533/1997). In casu, não 

restou comprovado no feito o preenchimento do segundo requisito legal, 

qual seja, a hipossuficiência financeira exigida para a concessão do 

benefício assistencial. Com efeito, o contexto probatório apresentado nos 

autos revela que a autora não se encontra em situação de penúria a 

justificar o recebimento do benefício pleiteado e dispõe de meios para 

prover sua subsistência. Analisando o relatório social acostado nos autos, 

verifica-se que o núcleo familiar da Parte Autora é composto por sua Mãe 

Marlene, pelo pai Hélio, suas Tias Paternas Gilda e Ilda e seu irmão Jean. 

Nesse sentido, Jean é empregado e possui renda mensal no valor de 01 

(um) salário mínimo, já seu Genitor Hélio é autônomo auferindo renda 

mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). As Senhoras Marlene, Gilda e Ilda são 

beneficiárias do INSS. Assim, está amplamente comprovado que a autora 

possui meios de prover a própria subsistência e, por conseguinte, não 

necessita da prestação pretendida. Neste sentido, trago os seguintes 

julgados do E. TRF da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 

8.742/93. ESTUDO SOCIOECONÔMICO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença julgou 

procedente o pedido, concedendo benefício assistencial (LOAS) à parte 

autora desde o requerimento administrativo, bem como pagamento de 

atrasados, com juros moratórios de 1% ao mês até a edição da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5%. 2. Sentença 

sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS (CPC, art. 475, I). 3. A concessão do benefício de prestação 

continuada denominado amparo social à pessoa portadora de deficiência 

física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) exige 

apenas a comprovação de que a parte requerente é deficiente e/ou idosa 

e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 4. Em que pese o laudo de estudo social ser 

favorável à concessão do benefício, verifica-se no CNIS do marido da 

autora que os seus rendimentos são superiores ao declarado no relatório, 

constituindo, portanto, renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. 5. 

Apesar de haver perícia médica informando a incapacidade total e 

permanente para o trabalho da parte autora, não foi verificada a situação 

de hipossuficiência do núcleo familiar. Com efeito, a ausência de 

comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o 

indeferimento do benefício de amparo social ao deficiente. Postos assim 

os fatos, merece reforma a sentença recorrida. 6. Apelação e remessa 

oficial, tida por interposta, providas.”(AC 0046842-33.2014.4.01.9199 / 

GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1005 de 26/03/2015) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO 

MÉRITO. ART. 515, § 3º. CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Razão 

assiste ao instituto-apelante, uma vez que não se poderia ter homologado 

a desistência da ação sem que houvesse a anuência da autarquia 

previdenciária, haja vista ter ocorrido sua intimação, conforme determina o 

art. 267, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante tal dispositivo 

legal, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a discordância do 

INSS em relação a pedido de desistência deve ser devidamente 

fundamentada, porquanto a mera recusa sem motivo importa em abuso de 

direito. 3. No caso, o estudo social e demais provas dos autos comprovam 

que o autor não preenche o requisito da condição de miserabilidade, visto 

que a renda per capita é manifestamente superior a ½ do salário mínimo, 

ainda que sejam excluídos da composição familiar o benefício assistencial 

da companheira e a renda da filha maior de idade, consoante consolidado 

entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal. 4. A ausência de 

comprovação do atendimento de um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 

Desnecessária, portanto, a realização de laudo médico pericial. 5. Postos 

assim os fatos, forçoso concluir que a sentença deve ser anulada. Uma 

vez presentes os requisitos do art. 515, § 3º, o julgamento do mérito é 

medida que se impõe. 6. Deferida a gratuidade de justiça requerida na 

inicial, condeno o autor nos honorários de advogado que arbitro em R$ 

724,00, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de 

pobreza da autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará 

prescrita, com base no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 7. Apelação 

parcialmente provida para anular a sentença e, presentes os requisitos do 

art. 515, §3º, CPC, julgar improcedente o pedido do autor, nos termos dos 

itens de 4 a 6.” (AMS 0040917-95.2010.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

p.60 de 16/09/2014) Assim, resta evidenciado que a requerente não 

preenche o requisito objetivo previsto na Lei nº 8.742/93 para percepção 

do benefício de amparo assistencial, razão porque a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial e, em consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

pretendido, ficando suspensas tais condenações, em face do disposto 

nos artigos 11, § 2º, e 12, amos da Lei nº 1.060/50, por se tratar de parte 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Incabível o reexame 

necessário, por não haver sucumbência estatal. Publique-se e registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001210-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GOMES DOMINGOS (REQUERENTE)

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

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001210-41.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ARLENE GOMES DOMINGOS Parte Ré: Vistos. 

ARLENE GOMES DOMINGOS, devidamente qualificada nos autos, requer 

autorização judicial para realizar laqueadura tubária. Alega possuir 01 

(um) filho vivo e encontrar-se grávida de 14 (quatorze) semanas do 

segundo filho. Informa que foi assistida por equipe multidisciplinar do 

Hospital Regional de Alta Floresta/MT, que a esclareceu quanto aos efeitos 

da laqueadura tubária, persistindo na vontade de realização do 

procedimento cirúrgico. Com a petição inicial (ID. 12864773) foram 

juntados documentos via PJE. Após, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Dispõe o art. 10, inciso I da Lei n.º 

9.263/96, que é permitida a esterilização voluntária de homens e mulheres 

com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou 

que tenham pelo menos dois filhos vivos. Por sua vez, dispõe o art. 10, § 

2º da Lei n.º 9.263/96, que é vedada a esterilização cirúrgica em mulher 

durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. Na hipótese em 

exame, após a conjunção dos dispositivos acima citados, constato ser 

legalmente possível a esterilização cirúrgica da requerente, posto que a 

mesma possui 01 (um) filho nascido com vida, sobretudo possuir mais de 

25 (vinte e cinco) anos. Constato, ainda, que a esterilização cirúrgica da 

requerente poderá ser efetuada durante o parto, posto que comprovada a 

necessidade, e que, o prazo mínimo de sessenta dias, entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico de esterilização irá se 

completar quando da realização do parto. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA REALIZADO 

CONJUNTAMENTE COM O PARTO– POSSIBILIDADE – ART.226, §7º, CF – 

NORMA DE EFICÁCIA PLENA – INTERFERÊNCIA ESTATAL 

IMPOSSIBILIDADE- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS REQUISITOS DA LEI Nº 

9.263/96 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – LIMINAR MANTIDA - 

RECURSO PROVIDO. Gozando a requerente de plena capacidade civil e 

higidez mental, sendo mãe solteira de três filhos, prestes a dar à luz ao 

quarto, de pais diferentes, deve ser mantida a liminar que autorizou a 

realização de laqueadura no momento da realização do parto, sendo 

vedada qualquer interferência estatal, pois, presentes os demais 

requisitos legais. (AI 79207/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL). Ante ao exposto, uma vez obedecidos 
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os preceitos insculpidos no art. 10, §§ 1º, 2º e 5º, da Lei n.º 9.263/96, 

quais sejam: expressa manifestação da vontade em documento escrito, 

firmado após informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis 

efeitos colaterais, dificuldades de reversão e opções de contracepção 

reversíveis existentes e idade superior a 25 (vinte e cinco) anos ACOLHO 

O PEDIDO e, por conseguinte, autorizo a requerente a realizar laqueadura 

tubária no período do parto. Serve a presente decisão como Alvará para 

realização do procedimento cirúrgico, ficando ressaltado que o cirurgião 

deverá averiguar, na ocasião, os riscos para a paciente. Sem custas. 

Ciência ao Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001348-76.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 15.097,79; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSE BONIFACIO DE SOUSA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. JOSÉ 

BONIFÁCIO DE SOUZA, devidamente qualificado, ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária de Concessão de Benefício Assistencial ao Idoso” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é idoso, sendo totalmente incapacitado para exercer 

atividades laborativas, bem como não possui meios de prover sua própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. Com a inicial (ID. 4490270) 

foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida ao ID. 4491260, 

bem como determinada a realização de estudo social, perícia medica e a 

citação da parte requerida. Laudo médico acostado ao ID. 10124740, bem 

como Estudo Social aportado ao ID. 10686528. O INSS apresentou 

contestação ao ID. 11525796, alegando, preliminarmente a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, pugnando por fim pela improcedência da presente demanda. A 

Parte Autora manifestou-se ao ID. 12655696. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Antes de adentrar no 

mérito da presente demanda, passo a analisar a preliminar arguida pela 

Autarquia Federal. Quanto a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

está não merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se 

deu em 17 de agosto de 2016, e a ação foi ajuizada em 15 de dezembro 

de 2016, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a 

análise do mérito. No mérito, entendo que o pedido é procedente, senão 

vejamos. O benefício de amparo assistencial foi instituído pela Constituição 

Federal, em seu artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o 

intuito de beneficiar idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a 

ação estatal, independentemente de contribuição para a Seguridade 

Social. Para fazer juz ao benefício, o requerente deve comprovar ser 

portador de deficiência que o incapacite para a vida independente e para o 

trabalho ou ser idoso, bem como demonstrar a hipossuficiência financeira 

não apenas sua, mas também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 

20 da Lei 8.742/93). In casu, foi demonstrado o preenchimento do primeiro 

requisito, visto possuir o autor 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 

Outrossim, a ausência de recursos para prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família, restou inconteste nos autos, pois a renda 

mensal familiar bruta não é superior a ¼ de salário mínimo por pessoa, fato 

comprovado por meio do parecer técnico de estudo socioeconômico, nos 

quais depreende-se que o autor convive com sua esposa, que por sua 

vez não possui renda. Restando incontroverso o fato de que o autor 

depende unicamente de ajuda de terceiros e familiares. Veja que, a 

percepção de outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um 

salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor 

mínimo pago à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados 

para fins de renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a 

pessoa do cômputo para aferição do requisito. (PEDILEF 

200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma 

Nacional de Uniformização, DJ 15/09/2009). No que tange ao marco inicial 

da concessão do benefício, tem-se que à época do requerimento na via 

administrativa (17 de agosto de 2016) o requerente já reunia as condições 

necessárias para a obtenção do benefício, motivo pelo qual deve ser 

considerada a data inicial para a sua concessão. No que diz respeito aos 

juros de mora e correção monetária, aspecto de interesse e relevante 

aplicação prática é o que concerne em saber qual o critério que, nas 

demandas versando sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza, deve balizar a incidência dos juros 

moratórios a partir da vigência, da alteração imposta pela Lei nº 

11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Sobre o tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, decidiu em recurso repetitivo, nesses termos: 

REPETITIVO. LEI N. 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 

8/2008-STJ, em que se discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei 

n. 11.960/2009 às ações em curso, em face da alteração promovida no 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997. O referido artigo estabeleceu novos 

critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados 

nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza, quais sejam, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. A Corte Especial, ao prosseguir o 

julgamento, vencida, em parte, a Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, consignando, entre 

outras questões, que a Lei n. 11.960/2009 é norma de natureza 

eminentemente processual e deve ser aplicada de imediato aos processos 

pendentes. Frisou-se não se tratar de retroatividade de lei, mas sim de 

incidência imediata de lei processual sob a tutela do princípio tempus regit 

actum, de forma a não atingir situações jurídico-processuais consolidadas 

sob o regime de lei anterior, mas alcançando os processos pendentes que 

se regem pela lei nova. Daí, concluiu-se que os valores resultantes de 

condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em 

vigor da mencionada lei, devem observar os critérios de atualização 

(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por 

outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os 

parâmetros definidos pela legislação então vigente. Precedentes citados: 

EREsp 1.207.197-RS, DJe 2/8/2011, e EDcl no MS 15.485-DF, DJe 

30/6/2011. REsp 1.205.946-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

19/10/2011. (destaquei) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

CONDENO o INSS a implantar o benefício de amparo social ao deficiente 

com renda inicial equivalente a um salário mínimo à parte autora, desde a 

data do requerimento administrativo (17 de agosto de 2016), o que faço 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. CONDENO o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento 

administrativo (17 de agosto de 2016), corrigidas monetariamente até a 

data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 

0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em 

favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício Amparo 

Social ao deficiente com renda mensal de um salário mínimo; presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Diante do princípio da 

causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) 

até a prolação da sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do NCPC. 

ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001. Sem reexame necessário. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Número do CPF: 127.974.303-44. Nome da 

Mãe: Neusa Fernandes de Souza. Nome do segurado: José Bonifácio de 

Souza. Endereço do segurado: Rua G07, número 702, Setor G, Alta 

Floresta/MT. Benefício concedido: Amparo Social Pessoa Portadora de 

Deficiência. Renda mensal: um salário mínimo. Data do início do 

Benefício-DIB: 17 de agosto de 2016. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002958-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA CARDOSO DA SILVA AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002958-45.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 20.112,89; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: MARINALVA CARDOSO DA SILVA 

AGUIAR Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., alegando, em 

síntese, que celebrou com a parte requerida contrato garantido por 

alienação fiduciária, sendo que esta não vem cumprindo com as 

obrigações contratuais, estando inadimplente com as prestações 

assumidas. Aduz que a mora encontra-se caracterizada por notificação 

extrajudicial, impondo-se, assim, a realização da garantia. Com a inicial (ID. 

10458368) foram colididos documentos via PJE. A liminar foi deferida ao 

ID. 10463781. Certidão do oficial de justiça ao ID. 11240134, consta que foi 

possível proceder a citação do requerido e a apreensão da referida 

motocicleta. A parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 12511808). Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I e II, do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Os documentos acostados aos autos são suficientes 

para o acolhimento do pedido, eis que o contrato entre as partes está 

comprovado nos autos, bem como demonstrada a mora, não havendo que 

se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Deferida a 

liminar, o veículo foi depositado em mãos do representante legal do 

requerente, sendo após depositado em mão da parte autora. Cumpre-me 

esclarecer que não há discussão a respeito do valor para fins de quitação 

e/ou abatimento do bem apreendido. Nesse sentido é o parecer do STJ: 

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o 

devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) 

dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus 

da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da 

propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo 

as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação 

do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial 

provido. (REsp 1287402/PR RECURSO ESPECIAL2011/0245828-3, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 18/06/2013. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/05/2014).” RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 269, INCISO II, DO 

CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO MUTUÁRIO SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - MULTA 

DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA EM SUA 

TOTALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em purgação da mora, se 

restou demonstrado nos autos que o valor depositado pelo mutuário não 

era suficiente para quitação do débito em sua integralidade. Se a 

obrigação contratual não foi adimplida em sua totalidade pelo devedor, 

incabível a cominação de multa diária ao credor pela não devolução do 

veículo ao requerido no tempo aprazado pelo magistrado. (Ap 

156567/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) 

Ademais, o vencimento antecipado que trata o item 9 do contrato de 

financiamento pactuado entre autor e réu (fl. 17-v), esclarece a sua 

ocorrência: “9- Vencimento antecipado: Além das hipóteses previstas em 

lei é facultado ao Banco considerar antecipadamente vencido este 

Contrato e exigível de imediato o pagamento do saldo financiado em 

aberto. Independentemente de aviso ou notificação, tornando exequíveis 

as garantias pessoais e/ou reais outorgadas, se os contratantes: a) 

deixarem de cumprir quaisquer das obrigações assumidas neste Contrato; 

b) sofrerem legítimo protesto de título; c) se houver qualquer outro evento 

indicador de mudança do estado econômico-financeiro; d) se for movida 

qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar 

as garantias e/ou os direitos de crédito do Banco; (...)”. Todavia, o 

requerido, citado pessoalmente, não pagou a dívida, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, conforme previsto nos 

parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Dessa 

forma, impõe-se a o julgamento pela procedência do pedido inicial, nos 

termos do § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Destarte, o caso é 

de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do requerente. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, declaro 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca 

VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE 1.0 MI, ano/fabricação 2010, CHASSI 

9BWDA05U1AT235409, placa ASL8464, cor prata, descrito na petição 

inicial, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva 

a apreensão liminar. Bem como, DETERMINO a devolução de eventual 

saldo da venda da motocicleta para o réu, em 10 (dez) dias, conforme 

preceitua o artigo 2º, do Decreto Lei nº911/69. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do valor da 

causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado 

desta decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 71/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que a 

servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, 

Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo 

de compensatória, no dia 20.4.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora 

JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista Judiciária - 

PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, no dia 20.4.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Barra do Garças, 20 de abril de 2018.       DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 71/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatória, no dia 20.4.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia 20.4.2018.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 52 de 832



 Barra do Garças, 20 de abril de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 70/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora CARLA PATRÍCIA LOPES 

FERREIRA REIS, Matrícula nº 1192, Técnica Judiciária – PTJ, desta 

Comarca, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde, 

no período de 24.3.2018 a 7.5.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 20 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

PORTARIA nº 70/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora CARLA PATRÍCIA LOPES FERREIRA REIS, 

Matrícula nº 1192, Técnica Judiciária – PTJ, desta Comarca, 45 (quarenta e 

cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 24.3.2018

a 7.5.2018.

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

Barra do Garças, 20 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 72/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de abril de 

2018;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 23 a 27 de ABRIL de 2018

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefone: (66) 3402-4400

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 14/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de MAIO do corrente ano, que 

servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala reserva 

os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 14/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 161151

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Marileda Zanatta

Advogado(s): -

Requerido: Maria do Carmo Costa

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 25/05/2018 às 14:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233325 Nr: 11496-75.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aço Pronto Serviços de Corte e Dobra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 

ACORDO ajuizado por GENIR LUIZA DA SILVA, em face de AÇO PRONTO 

SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA.

2. Demonstrado o pagamento integral do débito por parte da requerida, fls. 

64/66, pugnou a autora pelo arquivamento dos autos, fl. 68.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Conforme informação retro, o débito cobrado em juízo fora integralmente 

quitado pelo executado.

4. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC/15.

5. CONDENO as partes ao pagamento de custas e despesas processuais 

a serem rateadas na proporção de 50% cada, levando-se em 

consideração a não disposição em contrário no acordo celebrado, 

conforme disposto no art. 90, §2º do CPC/15.

6. Tendo em vista ser a Requerente beneficiária da Justiça Gratuita, cabe 

ressaltar que tal condição não exclui sua responsabilidade frente as 

despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência, devendo no entanto tais verbas ficarem sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante 05 anos contados a partir do trânsito 

em julgado dessa decisão, conforme disposto no art. 98, §3º, CPC/15, 

podendo ser executada apenas se verificada que a situação de 

hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade deixou de existir.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23816 Nr: 204-21.2001.811.0004

AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Barra do Garças Ltda, Walderson Morais 

Coelho, ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 723 Nr: 775-65.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA CAIAPÓ LTDA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208338 Nr: 8519-47.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira Martins Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua, Sérgio Alves Souza, 

João Bento Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 365-31.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99337 Nr: 4342-16.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189516 Nr: 9909-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Elmo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239959 Nr: 16227-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO 

Ministério Público

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se cumpra 

o parecer do Ministério Público: “Art. 791. Em quaisquer processos nos 

quais a manifestação do Representante do Ministério Público decorra de 

imposição legal, abrir-se-lhe vista dos autos no momento processual 

próprio, independentemente de determinação, mediante certidão de 

impulsionamento. Quando este requerer diligências no sentido de uma 

parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte a se 

manifestar ou a cumprí-la em 05 (cinco) dias. Atendida a exigência ou 

expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos”, que maniestou-se que 

fosse intimada a parte autora para que comprovasse a efetivação de sua 

matrícula na rede de ensino (parecer ministerial às fl. 147), em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236739 Nr: 13968-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belica Maria Vasco do Nascimento, Dionízio Felix do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 

19.199, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178928 Nr: 962-43.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - 

OAB:GO 19.638, Rubia Lagares Miranda Costa - Estagiária - OAB:MT 

14.488-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora acerca da tempestividade dos 

embargos declaratórios de fls. 222/224.

 2. Sendo tempestivos, RECEBO os embargos de declaração, e 

DETERMINO a intimação da parte contrária para se manifestar a respeito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de efeitos 

infringentes, com fundamento no art. 1.023, §2º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

4. Outrossim, tendo em vista que os documentos de fls. 225/226 não 

pertencem a este feito, DEVERÃO ser desentranhados e juntados nos 

autos a que pertencem.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94186 Nr: 7965-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, José Roque da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação do executado, 

conforme fls. 146 e 148, DEFIRO o pedido de citação por edital (fls. 151), 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do 

CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181945 Nr: 3742-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdP, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210310 Nr: 9744-05.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Land Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação do executado, 

conforme fls. 16, 20, 26/27 e 40/41, DEFIRO o pedido de citação por edital 

(fls. 44), com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 

256, II, do CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251403 Nr: 7267-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Na sequência, DÊ-SE vistas ao Ministério Público e, após, voltem-me os 

autos conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229328 Nr: 8642-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Eduardo Andrade de Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Sinop

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236101 Nr: 13497-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemura Formaturas, Dabine Luiza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da 

demanda, pois, na forma como alegada, visa comprovar a inexistência de 

qualquer comportamento dos requeridos apto a ensejar a indenização 

pleiteada, o que será devidamente perquirido por ocasião da sentença.

2. Não havendo outras preliminares e inexistindo vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4.Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73349 Nr: 6580-13.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enaldo Ribeiro de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos.

1.CUMPRA-SE a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57663 Nr: 1320-86.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enxovais Aquarela Modas Ltda - Me, Enaldo 

Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos.

1.Antes do prosseguimento do feito, a fim de evitar qualquer tipo de 

posterior alegação de nulidade, INTIMEM-SE o banco HSBC e a Fazenda 

Pública estadual, fl.173, para, querendo, manifestarem-se acerca do leilão 

e arrematação, fls.159 e 168/171, no prazo de 10 (dez) dias.

2.SUSPENDO por ora a liberação de valores em favor do exequente. Não 

obstante, DETERMINO sejam as parcelas depositadas mensalmente, 

impedindo discussão quanto a juros e correção monetária.

3.Decorrido o prazo para manifestação, conclusos. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178616 Nr: 573-58.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Carvalho da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Diante da renúncia do perito nomeado (fls. 107), NOMEIO, em 

substituição, como perito judicial o Dr. José Luiz Lauro, CRM/MT 1537, Rua 

Independência, nº 665, Centro, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

2. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça, a serem suportados pela parte 

Requerida (art. 95, CPC/2015), que deverão ser depositados em Juízo em 

até dez dias, contados de sua intimação.

3. FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 465, §1°, II e III, 

CPC/2015).

4. INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, independentemente de 

compromisso legal, nos termos do art. 466, do CPC/2015, bem como para 

realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste no mandado as 

advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.

5. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189963 Nr: 10266-66.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Cristina Araujo Lima, Laurenice Rodrigues Lima, 

Gilmar Araujo Lima, Gilberto Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues de Souza, Devarci José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY 

VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 26.Diante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIAMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e 

consequentemente:i)DECLARO a nulidade do instrumento de compra e 

venda de fls.35/36 e da escritura pública de compra e venda de fl.55, 

observado o direito real de habitação da requerida DARCI RODRIGUES DE 

SOUZA sobre o imóvel matriculado sob o n.51483, Cartório de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças-MT. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de 

Imóveis para as anotações necessárias.ii)REJEITO o pedido de lucros 

cessantes consistente na fixação de aluguéis.27.Em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENO os litigantes no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios aos advogados da parte 

adversa, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, para cada, nos 

termos do art.85, §2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade quanto aos autores, conforme art.98, §3º, 

CPC/2015, já que beneficiários da gratuidade da justiça, 

fl.40.28.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1384 Nr: 793-18.1998.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 1.Trata-se de execução ajuizada por WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA. 

Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte, fls. 

299, 300 e 303.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

4.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

6.Custas pelo requerente. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168332 Nr: 11382-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 
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Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa, Weber Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

140/142, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235032 Nr: 12774-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 “Vistos. INTIME-SE o representante da Tia Paterna, nos autos cód. nº 

238931, para que se manifeste nestes autos, se desejar, no prazo de 5 

dias, inclusive sobre a petição ora juntada pela avó materna. Após, sobre 

a possibilidade de desabrigamento, colha-se a manifestação da 

Defensoria Pública. Em seguida, intimem-se a defesa da Tia Paterna e da 

Avó Materna se manifestarem no prazo comum de 10 dias. Após, colha-se 

o parecer do Ministério Público, no prazo de 5 dias. Saem os presentes 

intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a cota ministerial, conforme requerido.

2. INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos as Certidões 

Negativas de antecedentes Cíveis e Criminais, de 2º Grau, do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. OFICIE-SE ao Instituto Nacional de Identificação solicitando o envio da 

Certidão de antecedentes criminais do Requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

3. Após, voltem-me concluso para designação de audiência de instrução.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86035 Nr: 18-17.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. de Freitas Neto, João Francisco de Freitas 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de J. F. DE FREITAS NETO E OUTRO.

2. Às fls. 97/98, a Exeqüente informa o pagamento integral do débito 

relativo à CDA nº. 20084235 e requer a extinção do feito.

3. O Executado foi citado por edital às fls. 23.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme informação de fls. 97/98 o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado, administrativamente, pela parte Executada.

6. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

7. CUSTAS pelo Requerido.

8. Caso positivada qualquer restrição ou penhora de bens dos 

Executados, DETERMINO a imediata retirada da eventual restrição, em 

razão do integral adimplemento da dívida.

 9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233001 Nr: 11214-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

1.INTIME-SE o executado para se manifestar acerca do pedido de fl.112, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214311 Nr: 12044-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Vilela Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarmes Crispim Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 24.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

a prescrição da pretensão para ulterior ajuizamento de ação executiva ou 

monitória de cobrança, com base no Contrato de Confissão de Dívida, com 

vencimento em 09.06.2009, que deu causa à essa demanda, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 206, 

§5º, I, CC/2002 c/c art. 310 e 487, II, do CPC/2015.25.REVOGO A LIMINAR 

concedida às fls. 54/55.26.CONDENO o Autor em Custas e honorários 

advocatícios que FIXO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, §8º, CPC/2015.27.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . 2 8 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.29.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 4267-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Augusto de Oliveira, Município de Barra 

do Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Assim, após ser o requerido submetido à avaliação médica, 

DETERMINO a emissão do competente laudo médico circunstanciado com 
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vistas à eventual viabilização de seu posterior encaminhamento para 

internação em instituição médica de tratamento para dependentes 

químicos.12.OFICIE-SE ao CAPS – AD para que execute tal providência, 

assim que o requerido for apresentado no referido local.13.NOMEIO o 

requerente como curador provisório do requerido. 14.CITEM-SE os 

requeridos para, querendo, contestarem a presente ação no prazo legal, 

fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.15.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.16.Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência, servindo cópia desta 

decisão como mandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 3850-24.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBSC, NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264421 Nr: 15784-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yehya Chakib Ghalfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo havido a arguição de preliminares, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art.350, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, conclusos para saneamento. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 3301-53.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 VISTOS.

1. Diante das informações de fls. 196, acerca da exoneração do cargo de 

Procurador Municipal, INTIME-SE o Município de Torixoréu-MT, na pessoa 

de seu representante legal, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225157 Nr: 5981-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves Casemiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.AGUARDE-SE manisfestação das partes, sobre acordo firmado às fls. 

40/41 do processo apenso, código (232843).

2.EXPEÇA-SE, CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249069 Nr: 5581-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jennefe Thaiennely Medrado Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Não tendo havido emenda e inclusive não tendo sido nem conhecido o 

recurso apresentado pela parte autora com o objetivo de afastar a 

necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, fls.43/44, 

INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art.321, parágrafo único, 

CPC/2015 e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, nos termos do 

art.485, I, CPC/2015.

2. Custas pelo exequente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 2886-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros da Silva, Eduardo Goes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Silva Vilela - OAB:MT 

15.212, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 

1.6043, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 16.588

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255564 Nr: 9946-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzilene Silvério Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics da Amazônia Ltda, Havan Lojas 

de Departamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rosenthal - 

OAB:146730/SP, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 
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128.341

 Vistos.

1. De início, DETERMINO seja desentranhada a petição de fls. 108/119, 

uma vez que já houve a apresentação de contestação em momento 

anterior (12/12/2017 - fls. 83/94), ocorrendo, portanto, a chamada 

preclusão consumativa.

2. De outro norte, a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o 

mérito da demanda, pois, na forma como alegada, tem por objetivo aferir o 

tipo de problema apresentado pelo aparelho celular e, por conseguinte, 

afastar a responsabilidade da empresa ré por possíveis danos causados, 

fatos estes que serão devidamente analisados por ocasião da sentença.

3. Não havendo outras preliminares e inexistindo vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

4. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269256 Nr: 489-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurio Rodrigues Pedreira, Cinthia Lopes 

Dantas Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando a falta de tempo hábil para citação do requerido, 

demonstrada em certidão de fl.37, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o DIA 15 DE MAIO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). Intimem-se as partes.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252353 Nr: 7882-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdS, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO a cota ministerial de fl. 41.

2. INTIME-SE a parte autora para informar se possui interesse no 

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

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242388 Nr: 1005-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC, Tatiane Lourenço da Conceição Torres, Fabio 

Rocha Nimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Marco Aurelio Paiva - OAB:19137, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO seja 

expedido em favor do inventariante judicial mandado de imissão na posse 

da Fazenda Astória, localizada na cidade de Guiratinga-MT, protegida 

pelas matrículas de números 4.392, 430, 5.446 e mais 850 hectares de 

posse.13.DETERMINO a averbação da existência desta ação às margens 

das mencionadas matrículas. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

da comarca de Guiratinga-MT.14.Após o cumprimento da medida de 

urgência, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de relatório 

pelo inventariante judicial.15.Ademais, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fl.61.16.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274887 Nr: 4018-45.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romulo Batistela Bittencourt de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Frente ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de 

urgência pleiteado e, por conseguinte, DETERMINO que a requerida se 

abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial das 

parcelas que vencerem a partir desta decisão, bem como que se abstenha 

de restringir os dados do autor, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

acerca dos contratos nº301/2013 e nº 290/2013, até a resolução final 

desta demanda, sob pena de aplicação de multa diária no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da parte 

autora.23.DEFIRO a inversão do ônus da prova.24.DEFIRO o pedido de 

parcelamento das despesas processuais, conforme disposição do artigo 

98, § 6º, do CPC.25.Consigno que o requerente deverá pagar as o valor 

das custas e taxas iniciais do processo em 06 (seis) parcelas, com 

vencimento até o 5º dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento até 

o dia 25/04/2018. 26.REMETAM-SE os autos ao Cartório do 

Contador/Distribuidor para calcular o valor das parcelas, bem como emitir 

as respectivas guias de pagamento. 27.Verificado o adimplemento da 

primeira parcela atinente às custas processuais, DETERMINO a CITAÇÃO 

e a INTIMAÇÃO da requerida, para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 04.07.2018, às 14h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.28.Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 29.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 30.Cite-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Mantenho a decisão de fls.227/231, pelos seus próprios fundamentos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272125 Nr: 2379-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apoena Camerino de Azevedo, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.16.DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova.17.INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para Ordem dos 

Advogados e o Ministério Público.18.CITE-SE a parte requerida, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04.07.2018, às 15h00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.19.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 20.Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 21.Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265625 Nr: 16569-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geison Vicente da Conceição, Maria dos 

Santos Braz Rezende, Jadiel Vicente da Conceição, G. V. da Conceição e 

Conceição Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios e documentos 

apresentados às 79/99, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, se manifeste acerca de referidos embargos e requeira 

o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251937 Nr: 7629-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gricyella Alves Mendes 

Cogo - OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES, para devolução dos autos nº 7629-40.2017.811.0004, 

Protocolo 251937, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Vistos.

1. Compulsando os autos, constato a existência de conexão entre a 

presente demanda e os autos n. 218857, em trâmite neste Juízo, visto que 

se tratam das mesmas partes e mesmos objetos, conforme o disposto no 

artigo 55, do CPC/2015.

 2. Deste modo, DETERMINO o apensamento das demandas para 

processamento e julgamento simultâneos.

 3. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

DEFIRO o pedido de fl. 152 e DETERMINO a INTIMAÇÃO do patrono do 

requerido constituído nos autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado.

 4. Após, concluso para decisão.

 5. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246412 Nr: 3805-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaides Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 63, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156740 Nr: 9001-34.2011.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Barros Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197944 Nr: 2467-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecino Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Sebastião da Silva, Valdecino 

Sebastião da Silva, Joaquim Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

fazer comparecer na secretaria da segunda vara cível, no prazo máximo 

de 05 ( cinco) dias, para assinar a carta de adjudicação e retirar a referida 

carta já expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193825 Nr: 12958-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Albano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o executado efetuou o 

pagamento da condenação, conforme fls. 88/89 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos se concorda com o valor 

pago pelo executado e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264161 Nr: 15604-16.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleison Maranhão Pimentel, Jales Junior Maranhão 

Pimentel, Angelita Pimentel Maranhão, Raimundo Guida do Nascimento, 

Elizabeth Francisca do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 64/155, são tempestivos. Outrossim, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a 

referida contestação e documentos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267937 Nr: 17971-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO 17971-13.2017.811.0004 - CÓDIGO 267937

Vistos.

1. Intime-se o requerido, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento, na forma estabelecida às fls. 11/12, conforme artigo 528, do 

Código de Processo Civil (CPC), sob pena de ser-lhe decretada a prisão, 

tudo nos moldes do art. 911 do Novo Código de Processo Civil.

 2. Dê-se vista ao Ministério Público.

 3. Após, volte-me concluso para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 554-34.1986.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA SERRA DOURADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALESSANDRA FERREIRA, para devolução dos 

autos nº 554-34.1986.811.0004, Protocolo 118241, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5227 Nr: 2169-10.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA SERRA DOURADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALESSANDRA FERREIRA, para devolução dos 

autos nº 2169-10.1996.811.0004, Protocolo 5227, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 17862-96.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira, Maria Luzimar de Oliveira, Krislian Layson de Oliveira, Tiago Alves 

de Oliveira, Joseilton Dantas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - OAB:14.184, 

João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos, tendo em vista, que o valor deposito anteriormente foi recolhido 

como custas processuais e não diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271310 Nr: 1831-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "INTIMAÇÃO das partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 08 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

multiplicidade de ações judiciais dessa natureza tramitando neste Juízo, 

cuja legitimidade é de pessoa em condição de hipossuficiência, 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos fatos narrados na 

inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de prática atentatória 

aos princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, a respeito 

da relação consumerista identificada no processo. {...}"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 270274 Nr: 1192-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Beatriz Sales Lima Vargas, Gilson Harley 

Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Brito - Atacadão e Varejo, Moisés Pereira 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 Intimação da parte requerida da audiência de conciliação designada para 

o dia 30 de maio de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada no Núcleo de 

Conciliação e Mediação, da qual fluirá o prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia, artigo 335, I, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250051 Nr: 6215-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Emilia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de retirar Carta 

Precatória para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170743 Nr: 3196-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda, 

Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS-379, 

EVANDRO CESAR - OAB:13.413-A-MT, Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 169, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170743 Nr: 3196-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda, 

Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS-379, 

EVANDRO CESAR - OAB:13.413-A-MT, Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação dos patronos dos executados, para manifestarem acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 169, apresentado pela SICREDI 

ARAGUAIA, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176622 Nr: 10656-70.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yeda Dias Ribeiro Fante, Ilton Maciel, 

Mohammad Ata Mohammad Leimoun, Yeda Dias Ribeiro Fante, Humberto 

Henrique Furtado Martins, Amani Jalal Hamida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Paula Silva - 

OAB:OAB/GO10625, WALTER PEREIRA DA SILVA - OAB:2531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 10 (dez)dias, apresentar 

os memoriais escritos, nos moldes do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 2172-47.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165003 Nr: 6941-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183822 Nr: 5349-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Florencio de Castilho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243451 Nr: 1694-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273031 Nr: 2966-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: America Tintas - Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo 

Supermercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINHO 

DAMASCENO VILELA - OAB:31797/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273902 Nr: 3488-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos correis e 

Telégrafos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 219.663, Renata Mollo dos Santos - OAB:SP 179.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça a quilometragem a ser percorrida pelo Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO, bem como em 

igual prazo, depositar o valor de tal diligência, ciente de que o valor por 

quilômetro rodado é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), 

devendo através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272331 Nr: 2536-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

LARI KOLLN, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça a quilometragem a ser percorrida pelo Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado de AVALIAÇÃO demais atos, bem como em 

igual prazo, depositar o valor de tal diligência, ciente de que o valor por 

quilômetro rodado é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), 

devendo através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190653 Nr: 10771-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Carneiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabele Rodrigues do Nasciento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado Dr. Gilmar Moura do Nascimento, para que devolva 

os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274986 Nr: 4073-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Correa Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido referente à inversão do ônus da prova, conforme o art. 

6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.CITE-SE o requerido e 

INTIME-SE o requerente, conforme determina o art. 334 e seguintes do 

CPC, a fim de que as partes compareçam à audiência de conciliação a ser 

realizada em 07 de junho, às 12h30min(MT) pelo Núcleo de Conciliação 

desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e 

bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da 

audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

CPC).Por fim, determino a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194846 Nr: 446-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Ramos Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro pedido de fl. 104.

Suspenda-se o feito até que a parte autora manifeste sobre o 

cumprimento da referida diligência.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, dando 

prosseguimento no feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 6827 Nr: 3409-97.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai, Paulo Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALESSANDRA FERREIRA, para devolução dos 

autos nº 3409-97.1997.811.0004, Protocolo 6827, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 733-45.1998.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Econômico S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALESSANDRA FERREIRA, para devolução dos 

autos nº 733-45.1998.811.0004, Protocolo 8355, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261988 Nr: 14238-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Borges Moraes, Arlete Marques 

Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:GO/17.037 A

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, OABnº 

12.203-A/MT, à devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242089 Nr: 765-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeliria Pereira Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmundo Martins Barros, Espólio de 

Geralda Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, OABnº 

12.203-A/MT, à devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245440 Nr: 3160-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, OABnº 13.314-B/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166800 Nr: 9367-39.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santos Rocha de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins Oliveira, Alexandro Takishita 

Martins da Fonseca, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LOPES FERREIRA - 

OAB:18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, OABnº 

12.203-A/MT, à devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193152 Nr: 12476-90.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdO, Cleide Aguiar de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Barcelo Assunção, Mônica Cristina 

Barcelos Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU, OAB nº 15.984/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226649 Nr: 6865-88.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Monteiro Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)FABIANA CARLA DE OLIVEIRA, OAB nº 16.659/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 5004-19.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA SILVA DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 6318, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753-A

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

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)CELSO MARTINS SPOHR, OAB nº 2.376, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178735 Nr: 719-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paulino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:OAB/MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU, OAB nº 15.984/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175010 Nr: 8611-93.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REINTERANDO A INTIMAÇÃO Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, 

para Intimar o(a) advogado(a)CELSO MARTINS SPOHR, OAB nº 2.376, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72118 Nr: 5370-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBC, CSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: , - OAB:, Clóvis Barros Marques 

- OAB:MT 3579, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)CLÓVIS BARROS MARQUES, OAB nº 3.579/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60091 Nr: 3272-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Inácio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ANTÔNIO NUNES DE SOUZA FILHO, OABnº 15.027-A/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86713 Nr: 699-84.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ANTÔNIO NUNES DE SOUZA FILHO, OABnº 15.027-A/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209730 Nr: 9398-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cotingo José da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIGELSON GUEDES DE LIMA - 

OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA, OAB nº 17.166/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 2365-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lusimar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makshuel Guimarães Gonçalves, José Divino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Onélia 

Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT, Paulo José Martins Grama - 

OAB:MT 8.445, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o(a) 

advogado(a)CLÓVIS BARROS MARQUES - OAB nº 3.579/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 
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para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264080 Nr: 15565-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRLZ, ALH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado 

CAMILA ESCOBAR, OAB nº 19.364/MT, à devolver os presentes autos, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 14894-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 55/106 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258365 Nr: 11745-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 24/57 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258441 Nr: 11789-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leiliane Mendonça de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 188/219 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262318 Nr: 14438-46.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Regina Schneider Alencar e Távora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 31/92 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263341 Nr: 15077-64.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 54/89 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262198 Nr: 14377-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVD Informática e Telecomunicações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327/DF, AMANDA SILVA SOUZA - OAB:23.131/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 208/329 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204160 Nr: 6179-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Raye de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 74/82 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257534 Nr: 11203-71.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. Santos Celulares Me, Lindinalva Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 59/70 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 5102-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anagino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265830 Nr: 16670-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira 

do Carmo, Said Hamida Carvalho, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa 

Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227929 Nr: 7687-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Caoimbra Barbosa - 

OAB:117806/RJ, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , 

Mauricio Coimbra Guilherme - OAB:151056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263146 Nr: 14963-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224103 Nr: 5351-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pontal Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Sebastião do Carmo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220964 Nr: 3398-04.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreza Aparecida de Lima Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101262 Nr: 6265-77.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdo Halek Saleh Abdalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Fazenda, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203222 Nr: 5621-61.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Wagner Teixeira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224612 Nr: 5683-67.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Trindade Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Mariano dos Santos - 

OAB:MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A
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 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217864 Nr: 1547-27.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSN, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173212 Nr: 6379-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiane Rodrigues de Sousa Silva, Edith Rodrigues dos 

Santos Carvalho, Ilma Souza da Silva, Fabio Assunção Vitória, Luzia 

Mendonça Campos, Simone Faustina do Nascimeto Lima, Valdete Nunes 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192119 Nr: 11771-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique de Morais Gawski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, Vanessa Kristina Gomes - OAB:19.461, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176259 Nr: 10208-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Luiz da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Mejdalane Pereira - 

OAB:SP 128.457

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre o cálculo apresentado em fls.237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171415 Nr: 4124-80.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Buri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giacomo Guarnera - 

OAB:130302/SP, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para, no prazo legal, 

manifestar sobre os honorários do intérprete, apresentado em fls. 

548/549.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 8053-29.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Whashington Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Deliberalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Edvaldo Pereira da 

Silva - OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para conhecimento da 

penhora frutífera via Bacenjud nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241588 Nr: 365-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Matrinchã Ltda, Leandro Valoes 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o decurso do prazo de suspensão do andamento 

processual, acostado em fls.85, destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 5949-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maluf Elias - 

OAB:110819/SP, Rubens Carmo Elias Filho - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o decurso do prazo de suspensão do andamento 

processual, acostado em fls.85, destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187454 Nr: 8254-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto, Eduardo Carneiro de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de 

fls.72.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82347 Nr: 5599-47.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MVMdO, MLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a justificativa apresentada em fls.109/123, destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237926 Nr: 14755-78.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS, MAdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a petição do requerido de fls.57/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234424 Nr: 12324-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 36/44 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 11850-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)FABIANO XAVIER DA SILVA, OAB nº 13.521-A/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104028 Nr: 9204-98.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assecon - Assessoria e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)FABIANO XAVIER DA SILVA, OAB nº 13.521-A/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41883 Nr: 778-39.2004.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AFONSO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:13.228-B, MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA, OAB nº 20.976/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244887 Nr: 2696-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Masetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio de Almeida Ferreira - 

OAB:19625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, OAB nº 5.444/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 15624-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA, Antônio 

Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, OAB nº 5.444/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 10855-29.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Ferreira Pires, Tatiana Mendes da 

Silva, Michele Muniz Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Haussen Pereira 

Junior - OAB:33576, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 Decisão

Autos de nº 10855-29.2012.811.0004 (Cód. 167938)

1. Diante da absolvição (fls. 648-649), sejam devolvidos os bens 

apreendidos.

2. Intimem-se os réus, para buscarem os bens.

3. Não comparecendo, em 30 (trinta) dias, cumpra-se o terceiro parágrafo 

da decisão de fl. 654.

4. Após, arquive-se.

Barra do Garças, 16.04.2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206695 Nr: 7567-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Cleber Alves dos Santos, Handerson Pereira Sampaio, Ricardo Moreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

00569201136, Rg: 16017773, Filiação: Maria do Carmo Alves dos Santos e 

Valdemar Alves dos Santos, data de nascimento: 01/07/1983, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, casado(a), pintor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Decunciado no art.180, caput, do Código Penal.

Despacho: DecisãoAutos de cód.206695 1. A denúncia foi recebida em 

04.08.2017 (fls. 146-147). 2.Expedido o mandado de citação, os reús 

Cleber Alves dos Santos e Handerson Pereira Sampaio, Ricardo Moreira 

dos Santos não foram localizados, conforme certidão de fl. 151: “Certifico 

que diligenciei à Rua Antonio Carlos Paneago, Vila Ceará, e lá estando não 

consegui encontrar o nº. 68 e 87, entretanto fui informado por alguns 

moradores da rua, que o réu se encontrava preso, então diligenciei à 

Cadeia Pública de Aragarças e lá estando fui informado pelo Agente 

Penitenciário Zeferino que o réu RICARDO MOREIRA DOS SANTOS havia 

sido transferido para a Penitenciária de Água Boa e que HANDERSON 

PEREIRA SAMPAIO havia sido colocado em liberdade no ano de 2016, 

razão pela qual não foi possível proceder à citação RICARDO MOREIRA 

DOS SANTOS e de HANDERSON PEREIRA SAMPAIO. Certifico ainda que 

diligenciei ao endereço declinado e lá estando não foi possível proceder à 

citação de CLEBER ALVES DOS SANTOS, uma vez que não reside no 

imóvel, conforme informação do morador Raade, a qual alegou que não o 

conhecia. Certifico por fim que diligenciei à Rua Maria Juracy dos Santos, 

nº. 393, Nova Esperança, Aragarças, e lá estando não obtive êxito em 

encontrar HANDERSON PEREIRA SAMPAIO, uma vez que o imóvel estava 

sempre fechado, com placa de vende-se. Assim devolvo para os devidos 

fins.”3.Acompanho o parecer ministerial de fls. 152, cite-se o acusado 

Cleber Alves dos Santos por edital, nos termos do artigo 361 do CPP.4. 

Reitere-se a tentativa de citação do acusado Handerson Pereira Sampaio 

no endreço Rua Maria Juracy dos Santos, nº 393, Nova Esperança, 

Aragarças-GO (fl. 153).5. Expeça-se precatória para Água Boa-MT com a 

finalidade de citação do acusado Ricardo Moreira dos Santos, que se 

encontra recluso no presídio da mencionada comarca, conforme certidão 

acima transcrita.6.Cumpra-se.Barrado Garças- MT, 13.4.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de abril de 2018

Adriana Antônia de RezendeGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169505 Nr: 1604-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnatan Silva Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONNATAN SILVA DAMACENA, Cpf: 

03031963199, Rg: 2.071.699-0, Filiação: Rosico Dias Damacena e Alminda 

Antônia da Silva, data de nascimento: 16/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-GO, solteiro(a), jardineiro/serviços gerais, Telefone 9.9210-4042. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, PARA INDICAR CONTA BANCÁRIA QUE POSSIBILITE A 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PRESTADO COMO FIANÇA.

Despacho/Decisão: Sentença Autos de cód. 169505 1. Declara extinta a 

pretensão punitiva, pela prescrição, o valor da fiança (fl. 55) deverá ser 

devolvido (art. 337, CPP). 2. Intime-se o réu para indicar conta bancária 

que possibilite a restituição. 3. Não sendo encontrado para intimação 

pessoal, intime-se via edital, com prazo de 10 (dez) dias. 4. Ultrapassado 

o prazo e omissivo o réu, arquive-se, transferindo-se o valor em conta 

judicial para fins da Res. 154/CNJ. Barra do Garças, 08.02.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de abril de 2018

Adriana Antônia de RezendeGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233895 Nr: 11936-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 233895

Em 20.04.2018 às 15h11min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Reinaldo Leite Oliveira. Realizado o pregão, 

presente o réu. Realizadas as oitivas das testemunhas Gabriel Heinzmann 

Ferreira, Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior e Uendel Marques de 

Alencar. Realizado o interrogatório. Consignada a presença das 

estagiárias de direito Melissa Rezende Borges, Camila Rezende Campos 

de Araujo e Gabriela Locatelli. A defesa apresentou juntada de 

documentos, e requerimento após juntada de laudo antropológico. Após, o 

MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se por 30 (trinta) dias, a vinda do laudo 

antropológico. 2. Ultrapassado o prazo, conclusos para ser designado 

interrogatório.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Reinaldo Leite de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado
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_______________________________

Pawiri Aboodi Tseredze

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód.233895

Em 20.04.2018 às 15h07min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Reinaldo Leite de Oliveira. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Reinaldo Leite de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Gabriel Heinzmann Ferreira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.233895

Em 20.04.2018 às 15h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Reinaldo Leite de Oliveira. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Reinaldo Leite de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.233895

Em 20.04.2018 às 15h32min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Reinaldo Leite de Oliveira. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Reinaldo Leite de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Uendel Marques de Alencar

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 233895

Em 20.04.2018 às 15h40min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Reinaldo Leite de Oliveira. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Reinaldo Leite de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Pawiri Aboodi Tseredze

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1524-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Termo de Assentada

Autos de cód. 270807

Em 20.04.2018 às 15h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizadas as oitivas das testemunhas Vivianne 

Silva Metelo, Fábio Rodrigues da Silva, Heverton de Sousa Batista, 

Raimundo Oliveira Silva Neto, Diego Ferreira Silva Aguiar, Giovanne Carlos 

Andrade de Souza, Edson Teixeira Araújo Júnior, Valmir Rodrigues de 

Paulo. Realizado o interrogatório. Consignada a presença das estagiárias 

de direito Melissa Rezende Borges, Camila Rezende Campos de Araujo, 

Leticia Alves de Oliveira, Bárbara Moraes Silva, Isabely Pereira Maciel e 

Gabriela Locatelli. A defesa desistiu da testemunha Luciana Conceição 

dos Santos. O Ministério Público manifesta pela desistência da testemunha 

Raphael Pereira de Jesus Terres. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Requisite-se ao IML, laudo para localizações no réu, no prazo de 05 

(cinco) dias, quando de sua prisão em flagrante. 2. Homologo a 

desistência das testemunhas Luciana Conceição dos Santos e Raphael 

Pereira de Jesus Terres. 3. Após a juntada de laudo, vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Andriw Henrique Flor de Paulo

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 15h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Vivianne Silva Metelo

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 
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réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Fábio Rodrigues da Silva

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Heverton de Sousa Batista

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h24min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Raimundo Oliveira Silva Neto

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h29min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Diego Ferreira Silva Aguiar

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h39min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Giovanne Carlos Andrade de Souza

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h47min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Edson Teixeira Araújo Júnior

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.270807

Em 20.04.2018 às 16h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Souza Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Valmir Rodrigues de Paulo

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 270807

Em 20.04.2018 às 16h53min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Herbert de Souza Penze. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Herbert de Sousa Penze

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Andriw Henrique Flor de Paulo

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218988 Nr: 2188-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo de Sousa, Paulo Sillas Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Termo de Assentada

Autos de cód. 218988

Em 20.04.2018, às 17h19min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Presente o réu 

Valdo de Sousa. Realizado o pregão, presente o réu. Consignada a 

presença das estagiárias de direito Melissa Rezende Borges, Camila 

Rezende Campos de Araujo, Leticia Alves de Oliveira, Bárbara Moraes 

Silva, Isabely Pereira Maciel e Gabriela Locatelli. O Ministério Público 

ofereceu as seguintes condições aceitas pelo réu Valdo de Sousa: “1. 

Suspensão do processo por 02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, 

prostíbulos, bocas de fumo e pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca 

por mais de 10 (dez) dias sem comunicação prévia ao juízo; 4. 

Comparecimento bimestral em juízo; 5. Não beber, não usar entorpecentes, 

não portar armas ou munições.” Em seguida, o MM Juiz apresentou, nos 

termos do art. 89, §2°, Lei n° 9.099/95, a seguinte condição: “1. Prestação 

pecuniária no importe de R$5.000,00, divididos em 05 parcelas de 

R$1.000,00, mensais, a começar em 11.05.2018, a ser destinada para 

conta judicial vinculada à resolução 154/CNJ.” O réu concordou com as 

condições. Após, o MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão 

condicional. 2. Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à 

conta vinculada à resolução 154/CNJ.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata Promotor de Justiça 

Advogado

 _________________________________

Valdo de Sousa

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268676 Nr: 65-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael Jacson Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 233895

Em 20.04.2018 às 17h25min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. O Ministério Público desistiu da testemunha Paulo 

Afonso Freire Silveira. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a 

desistência apresentada pelo Ministério Público. 2. Considerando que o réu 

pretende ver os vídeos do local do crime, já que são mais de 05 (cinco) 

horas de filmagens, designo o dia 23.04.2018, às 12horas (MT), para que 

ele inicie a visualização de todos os vídeos. 3. Após a visualização, será 

realizado o interrogatório.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Mikael Jacon Santos de Sousa

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264376 Nr: 15745-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGM, WKLdS, VFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Dispositivoa)Absolvo os acusado Valdeir Firmino de Oliveira e Wanderson 

Kleyton Lima de Souza, em relação ao crime de roubo majorado, nos 

termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;b)Absolvo o 

acusado Wanderson Kleyton Lima de Souza, pelo crime tipificado no art. 

307, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;c)Condeno 

o acusado denunciado Enivaldo Gomes Machado, pelo crime tipificado no 

artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão, em regime aberto, vedada a substituição da pena e a suspensão 

condicional da pena;d)Condeno os acusados Enivaldo Gomes Machado 

em 10 (dez) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa;e)Outorgo aos réus o direito de recorrer em liberdade; 

f)Expeçam-se alvarás de soltura, com cláusula se por al;g)Defiro a 

gratuidade (Lei 1.060/50);h)Na intimação dos réus quanto à sentença, seja 

cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT;i)Intime-se a vítima, na forma do art. 201, 

§ 2º, do CPP; j)Intimem-se. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao 

TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, da CF, expeça-se guia de execução 

penal em relação ao acusado Enivaldo Gomes Machado, anotando-se 

detração no período de 21.10.2017 a 20.04.2018, em seguida, 

arquive-se;k)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 20.4.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218516 Nr: 1963-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 218516

Trata-se de execução penal em face de Fernando Henrique Silva de 

Oliveira, nascido em 27/06/1993, filho de Valdeneide Silva de Oliveira, 

ostentando as seguintes guias de execuções penais:

a) Guia de fl.05/05-v, estampando condenação à pena corpórea de 02 

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 

por infração aos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, inciso I c/c art. 71, 

ambos do Código Penal, tendo os fatos sido cometidos em 13.12.2015;

b) Guia de fl. 32/32-v, estampando condenação à pena corpórea de 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por 

infração ao delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II c/c art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, tendo os fatos sido cometidos em 01.08.2013;

c) Guia de fl. 54/54-v, estampando condenação à pena corpórea de 02 

(dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao 

delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, tendo os 

fatos sido cometidos em 10.02.2014.

Em fl. 131, consta termo de assentada da audiência de justificação em que 

o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnaram pela regressão. Em 

áudio, decidiu-se regredindo definitivamente o reeducando, determinando 

confecção de novo cálculo, com data base em 01.08.2017, e aplicação de 

detração imprópria derivada da absolvição dos autos de código 258272, 

bem como de inclusão de interrupção dos dias 10/07, 12/07 até 14/07, 

15/07 até 21/07 e 27/07 até 31/07, determinando a expedição de mandado 

de prisão.

 Em fl. 152 consta termo de assentada da audiência de custódia. O 

Ministério Público manifestou pela homologação do flagrante, bem como a 

conversão em preventiva como garantia da ordem pública diante 

reiteração delitiva do autuado. A Defensoria Pública pugnou pelo 

reconhecimento da justificativa apresentada, homologando o flagrante, 

mantendo o reeducando no regime semiaberto. Em áudio foi decidido, pelo 

MM Juiz, homologando flagrante de código 269904, convertendo a prisão 

em preventiva diante da reiteração delitiva, quanto aos autos de código 
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218516, o reeducando foi regredido definitivamente ao regime fechado 

com fundamento da súmula 526 do STJ, determinando a atualização de 

cálculo de pena com a data base da última prisão em flagrante que foi em 

26.01.2018 e por fim determinou a comunicação da prisão as Comarcas de 

Alto Taquari-MT, Novo São Joaquim e Barra do Garças.

O acórdão de fls. 154/161, torna definitiva a pena de 03 (três) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto para a prática 

tipificada no art. 155, § 1º e §4º, inciso I, por duas vezes e art. 155, § 1º, 

por duas vezes c/c art. 71, ambos do Código Penal, cujo processo 

tramitou em Novo São Joaquim-MT.

O Ministério Público em fl. 165 requer que seja oficiado ao Juízo de Novo 

São Joaquim solicitando urgência à remessa da guia de execução, a fim 

de unificação de pena.

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial.

 Solicite-se do juízo de Novo São Joaquim:

 a) envio da guia de execução penal referente à condenação nos autos de 

cód. 71490, numeração única 792-90.2013.811.0106 (fl. 78), pois, 

conforme consulta no site do TJMT, transitou em julgado em 02.03.2018, 

com o seguinte dispositivo: “À vista do exposto e com o parecer, nego 

provimento ao apelo, no entanto redimensiono, de ofício, a pena-base de 

Fernando Henrique, estabelecendo a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 

16 (dezesseis) dias-multa. Substituo a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”

b) envio, quando houver trânsito em julgado da Apelação de cód. 

23459/2018, referente à condenação nos autos de cód. 70954, 

numeração única 185-77.2013.811.0106 (fl. 82);

c) Com a juntada de qualquer das guias, renove-se o cálculo, somando-se 

as penas.

 Barra do Garças, 23.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 84033 Nr: 7219-94.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 84033

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Denílson Alves Matos, nascido 

em 16.06.1974, ostentando as seguintes guias de execuções penais:

 a) Guia de fl. 02/02-v, estampando condenação à pena de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por 

infração aos delitos capitulados nos art. 157, §2°, I, c/c art. 65, III, “d”, 

todos do Código Penal, tendo os fatos sido praticados em 13.03.2008;

b) Guia de fls. 96/96-v, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos 

e 01 (um) mês de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração ao 

delito tipificado no art. 155, §4°, I e II, do Código Penal, tendo os fatos sido 

praticados em 03.12.2009;

c) Guia de fls. 300/300-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano 

e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração 

ao art. 155, caput, do Código Penal, tendo os fatos perpetrados na data de 

20.03.2009;

d) Guia de fls. 314/314-v, estampando condenação à pena de 03 (três) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por 

infração ao ar. 155, c/c, art. 14, II, todos do Código Penal, tendo os fatos 

perpetrados na data de 04.05.2014.

e) Guia de fl. 342/342-v, estampando condenação à pena de 02 (dois) 

anos e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por 

infração ao art. 155, §4°, II, e art. 155, caput, c/c art. 72, todos do Código 

Penal.

f) Guia de fl. 410/410-v, estampando condenação à pena de 03(três) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração 

ao ar. 155, §4°, I, do Código Penal, tendo os fatos perpetrados na data de 

14.09.2006.

Diante do quantitativo das penas unificadas, as quais totalizam 18 

(dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o reeducando foi inserido 

ao regime fechado, nos termos do art. 33, §2°, “a”, e §3°.

Conforme decisão de fls. 492/496-v, o reeducando foi inserido ao regime 

semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras 

condições, tais como recolhimento domiciliar noturno das 20h00min à 

05h00min.

Verifica-se o regular cumprimento das condições impostas ao 

reeducando, inexistindo relatos de falta grave.

Pela Defensoria Pública, é postulado a alteração da condição inerente ao 

recolhimento domiciliar fixado como condição de cumprimento ao regime 

semiaberto. Relata a defesa que o reeducando foi intimado a comparecer 

ao CREAS e frequentar 04 (quatro) módulos reflexivos semanais, por 

força de determinação expedida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal 

desta Comarca, nos autos de código 274453.

Ocorre que, os aludidos encontros possuem horário de início às 18h30min 

e término às 20h00min, demonstrando a necessidade de alteração da 

condição de recolhimento domiciliar noturno.

É o breve relato.

2. Dos fundamentos

Demonstrada a necessidade de alteração da condição de recolhimento 

domiciliar noturno, defiro o requestado pela defesa, alterando o horário de 

recolhimento domiciliar noturno para as 20h30min à 05h00min, nas datas 

de 24.04.2018, 08.05.2018 e 15.05.2018, sendo as datas em que o 

reeducando informa que comparecerá ao CREAS.

Quanto à data de 17.04.2018, oficie-se à Unidade de Monitoramento 

Eletrônico, informando a justificativa apresentada pelo reeducando.

Registra-se que as demais condições de cumprimento de pena deverão 

ser mantidas em seus exatos termos.

3. Dispositivo.

a) Defiro o pleito defensivo de fls. 530/530-v.

b) Oficie-se à Unidade de Monitoramento Eletrônico, noticiando as 

alterações deferidas.

 c) Expeça-se cálculo de pena atualizado.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 19.04.2018

 Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155005 Nr: 6739-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de Cód. 155005

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do reeducando 

Willian Martins da Silva, nascido em 22.5.1983, filho de José Martins Louro 

e Nicolina Martins da Silva, ostentando as seguintes condenações 

executadas nestes autos:

a) 2 (dois) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 155, § 4º, I e II, CP, 

em regime inicial aberto (fl.6), com trânsito em julgado para o Ministério 

Público no dia 22.12.2008, para a Defesa 25.2.2009 e para o réu 

14.1.2011 (fl.31), ante a condenação proferida em 10.12.2008, pelo delito 

praticado no dia 29.3.2007, tendo a denúncia sido recebida em 10.5.2007. 

O reeducando esteve preso provisoriamente quanto a estes fatos do dia 

30.3.2007 (fl.9) a 29.5.2007 (fl.14), bem como do dia 6.6.2011 (fl.34) a 

22.6.2011 (fl.39).

b) 1(um) ano e 3(três) meses de reclusão pelo delito tipificado no artigo 

155, caput, CP, em regime aberto (fl.68), com trânsito em julgado para o 

Ministério Público no dia 14.6.2013 e para o réu 22.7.2013 (fl.89), ante a 

condenação proferida em 6.6.2013, pelo delito praticado no dia 6.4.2005, 

tendo sido a denúncia recebida em 23.6.2010 (fl.81).

 c) 1(um) ano e 4(quatro) meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 

157, caput, c/c art.14, II, CP, em regime semiaberto (fl.168), com trânsito 

em julgado para o Ministério Público o dia 17.7.2015 e para Defesa em 

27.7.2015 (fl.184), ante a condenação proferida em 2.7.2015, pelo delito 

praticado no dia 10.12.2014, tendo a denúncia recebida em 13.1.2015. O 

reeducando esteve preso provisoriamente quanto a estes fatos do dia 

10.12.2014 (fl.172) a 7.7.2015 (fls.182/183)

d) 1(um) ano de reclusão pelo crime previsto no artigo 155, caput, em 
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regime semiaberto (fl.196), com trânsito em julgado para o Ministério 

Público o dia 27.7.2015 e para a Defesa e o réu 15.3.2016 (fl.214), ante a 

condenação proferida em 8.7.2015 (fls.202/206), pelo delito praticado no 

dia 24.11.2014, tendo a denúncia sido recebida no dia 9.3.2015 (fl.202). O 

reeducando esteve preso provisoriamente quanto a estes fatos do dia 

25.11.2014 a 7.7.2015 (fl.182).

 O reeducando em audiência admonitória ocorrida no dia 3.5.2012 (fl.54), 

foi intimado das condições para o cumprimento da pena, em relação à 

condenação de fl.6.

 Nas fl.65, justificou o não cumprimento da prestação de serviços à 

comunidade (fl.65), bem como postulou a remessa dos autos a comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com decisão posterior acolhendo 

o pedido (fl.66).

 Na decisão de fl.110, foi devolvido o presente executivo para esta 

comarca em razão de o reeducando ter se mudado novamente.

 Nas fl.116, foi decido pela regressão cautelar do regime do reeducando 

para o fechado, sendo que no dia 25.11.2014, foi preso conforme 

mandado de prisão de fl.122.

 Em audiência de justificação decidiu-se pela regressão definitiva para o 

regime semiaberto, bem como determinou a soltura do reeducando em 

5.12.2014 (fls.127/128).

 Na decisão de fl.146, determinou-se a regressão cautelar do regime do 

reeducando, ante a comunicação de prática de novo crime, tendo sido, 

expedido mandado de prisão. Em audiência de justificação, ocorrida no dia 

13.2.2015, o réu foi regredido cautelarmente para o regime fechado 

(fls.155/157).

 O reeducando foi solto no dia 7.7.2015, conforme alvará de fl.182, pelos 

autos de cód.194051.

 Posteriormente acompanhando o parecer ministerial, determinou a 

expedição de mandando de prisão em desfavor do reeducando (fl.192)

 No dia 14.7.2015, foi expedido novo alvará de soltura referente à ação 

penal de cód.195792 (fl.207).

 O Ministério Público, no parecer de fl.220, determinou a expedição de 

mandado de prisão e a suspensão da execução, em razão de reeducando 

ter sido solto indevidamente, com decisão posterior acompanhando o 

pedido ministerial e determinando a suspensão da execução no dia 

24.2.2014 (fl.221).

 No dia 22.2.2017, o reeducando foi preso novamente ante o cumprimento 

do mandado de prisão, conforme fl.228v.

 A Defesa nas fls.260/261, requereu a progressão de regime do 

reeducando, com manifestação ministerial favorável a progressão (fl.267).

 O reeducando teve a sua progressão, para o regime semiaberto, no dia 

29.9.2017, conforme decisão de fl.268/269.

 O reeducando compareceu em Juízo, nos meses 10.11.2017 e 11.1.2018, 

conforme controle de comparecimento (fl.5).

 Nas fl.282, juntou-se declaração de que o reeducando encontra-se aos 

cuidados da instituição Comunidade Assistencial Terapêutica Casa de 

Davi, para tratamento de Dependência de Álcool e outras Drogas.

 Após a confecção do cálculo de fl.278, este foi homologado conforme 

decisão de fl.283.

 O Ministério Público em seu parecer de fl.284 manifestou pela 

continuidade do cumprimento da pena, mesmo estando internado na 

Comunidade Assistencial Terapêutica-Casa de Davi.

 Deixo de aplicar indulto, ante o não cumprimento do requisito previsto no 

art.1º, I e III, do Decreto 9.246/17 c/c artigo 12 do mesmo Decreto, bem 

como deixo de conceder a comutação, por não ter cumprido o requisito 

previsto no art.7°, I, b, Decreto nº 9.246/17.

 Assim, expeça-se ofício ao responsável da Comunidade Assistencial 

Terapêutica-Casa de Davi, para que informe bimestralmente o tratamento 

do reeducando, bem como para que, em caso de desinternação, 

comunique este Juízo.

 Intime-se o reeducando, para que se apresente a este Juízo após a 

desinternação.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23.04.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164655 Nr: 6487-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 164655

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena, em desfavor de Valdemar Alves de 

Souza, nascido em 03.09.1963, ostentando guia de execução penal de fls. 

06/06-v, condenado à pena corpórea de 14 (quatorze) anos de reclusão, 

com regime inicial fechado, por infração aos art. 217-A, c/c art. 226, II, do 

Código Penal, art. 224, “a” e art. 71, todos do Código Penal.

Os fatos ocorreram no ano de 2007, sendo a denúncia recebida em 

19.05.2009. Verifico ainda que proferiu-se sentença em 30.11.2010.

Aufere-se a interposição de recurso de apelação defensivo, conforme 

termo de fl. 155. Da posse de acórdão encartado em fls. 26/36, verifico a 

negativa de provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume 

a sentença de primeiro grau.

Transitado em julgado o respectivo acórdão, expediu-se guia de execução 

penal definitiva, bem como mandado de prisão, sendo devidamente 

cumprido na data de 06.03.2013, iniciando assim o cumprimento de pena.

Conforme decisão de fl. 144, o reeducando foi progredido ao regime 

semiaberto na data de 15.12.2014, designando audiência admonitória para 

fixação de condições de cumprimento de pena, descritas em termo de 

f.147/147-v.

Verifico a existência de cálculo de pena, em fl. 151, qual aponta como data 

para progressão de regime 25.11.2016.

Às fls. 155/155-v, é postulado pela Defensoria Pública a progressão do 

reeducando ao regime aberto.

Instado aos autos, o Ministério Público manifesta pela imediata progressão 

do reeducando ao regime aberto.

É o breve relato.

2. Fundamentos

Compulsando os autos, verifico que o reeducando não apresenta 

nenhuma falta grave, e, da posse de sua ficha de controle de 

comparecimento, observo o regular cumprimento da sua pena, atendendo 

às condições impostas em audiência admonitória.

Assim sendo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de 

casa do albergado nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.03.2018.

Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 25.11.2016, alterando o 

regime para o aberto.

Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos do 

art. 3°, inciso III, do Decreto n°9.246/2017.

Barra do Garças, 20.04.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249739 Nr: 6014-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Sousa Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos nº 249739

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Murillo Sousa Villas Boas, 

nascido em 19.03.1993, ostentando a seguinte guia de execução penal:

 a) Guia provisória de fl. 02/02-v, estampando condenação à pena 

corpórea de 05 (cinco) anos de reclusão, por ofensa ao art. 33, caput, Lei 

11.343/06, e à pena corpórea de 04 (quatro) anos de reclusão, por ofensa 

ao art. 35, Lei 11.343/06.

Conforme decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal, da 

Comarca de Água Boa – MT, acostado em fls. 132/136-v, o reeducando foi 

inserido ao regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira 

eletrônica, dentre outras condições, tais como recolhimento domiciliar 

noturno.

Pelo reeducado foi noticiado o desejo de residir na Comarca de Barra do 

Garças – MT, sendo os presentes autos remetidos para esta Comarca.

Conforme ofício n°543/2017-CPBG-MT, é noticiada a devida instalação de 

tornozeleira eletrônica do reeducando.

Verifica-se o regular cumprimento das condições impostas ao 

reeducando, inexistindo relatos de falta grave.

Representado por sua defesa técnica, requer o reeducando a remição da 

pena decorrente de estudo, dado a sua conclusão em curso de nível 

superior, conforme documentos de fls. 172/173.

Em nova oportunidade, requer a defesa seja revogada a condição de 

monitoramento eletrônico, vez que, ao reeducando foi oportunizada 

proposta de emprego condicionada à retirada do equipamento de 

monitoramento eletrônico.

Acompanha declaração de fl. 178.

É o breve relato.

2. Dos fundamentos

Conforme narrado, não verifico nenhuma causa de reconhecimento de 

falta grave perpetrado pelo reeducando.

Analisando o controle de comparecimento mensal em Juízo, verifico estar 

o reeducando cumprindo fielmente a sua pena. Aliado a isto, conforme 

cálculo de pena aportado em fl. 160, o reeducando terá direito à 

progressão ao regime aberto na data, já próxima, de 23.10.2018.

Posto isto, defiro o pleito de fls. 176/177, autorizando a retirada do 

equipamento de monitoramento eletrônico, mantendo as demais condições 

determinadas em fls. 132/136-v em seus exatos termos.

Quanto ao pedido defensivo e fls. 172/173, vistas ao Ministério Público.

3. Dispositivo.

a) Defiro o pleito defensivo de fls. 176/177.

b) Oficie-se à Unidade de Monitoramento Eletrônico para a retirada de 

tornozeleira eletrônica.

c) Vistas ao Ministério Público, quanto ao pedido defensivo e fls. 172/173;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.04.2018

 Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270905 Nr: 1591-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves da Silva, Valdyr Coelho de 

Sousa Filho, Marcos Moreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa preliminar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268676 Nr: 65-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael Jacson Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 268676

 Trata-se de ação penal em desfavor do réu Mikael Jacson Santos de 

Sousa, que apura a prática, em tese, de delito incurso no art. 121, §2°, 

incisos I e IV, do Código Penal.

Quando da audiência de instrução e julgamento, o réu manifestou 

interesse em ver os vídeos do local do crime, e, tratando-se de mais de 05 

(cinco) horas de filmagens, foi designada para a presente data, audiência 

para o interrogatório do réu, para que lhe fosse oportunizado a 

visualização de todos os vídeos.

Contudo, em consulta aos agentes penitenciários, é informada a 

inviabilização deste ato no prédio forense, vez que colocaria em risco a 

integridade física dos serventuários, necessitando assim de vigilância em 

tempo integral do réu, prejudicada diante o baixo efetivo dos agentes 

plantonistas.

Nestes termos, encaminhe à Direção da Cadeia Pública de Barra do 

Garças – MT, cópia das imagens de segurança externa do local do crime, 

para que seja oportunizado ao réu visualiza-las.

Após, designo para a data de 04.05.2018, às 15hrs (MT), audiência para 

interrogatório do réu.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183508 Nr: 5099-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

Abra-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a não 

intimação de vítimas e testemunhas.

Após conclusos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94398 Nr: 8171-39.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rigonatt, Gleison Dias da Silva, 

Elizandra Martins dos Santos, Fernando Rodrigues Mendonça, Joseval 

Medeiros da Silva, Édson Silva dos Santos, Mário César Sinobe do Amaral, 

Antono Amilton Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Joaquim José Abinader Guedes da 

Silva-DP - OAB:1366, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Rodrigo 
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Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Autos n. 8171-39.2009.811.0004 – Cód.: 94398

Vistos, etc.

Considerando o teor da retro certidão, designo audiência para o dia 

24.07.2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) para oitiva da 

testemunha Marcos Vinicius Mateus Leonardo, bem como para proceder 

com novo interrogatório do réu Joseval Medeiros da Silva.

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 181806 Nr: 3629-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Vistos.

Defiro a cota ministerial à fl. 503.

Proceda-se como se requer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243247 Nr: 1560-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adelmo henrique oliver - 

OAB:, reinaldo leite de oliveira - OAB:

 Vistos.

Intime-se o advogado do acusado constituído conforme procuração à fl. 

48, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe o endereço 

atualizado do denunciado sob pena de ser procedido a citação por edital 

do denunciado e decretada sua prisão preventiva.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275218 Nr: 4218-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: escacela carneiro - OAB:

 Vistos.

Considerando que o acusado comprovou sua impossibilidade de se 

locomover até o CREAS para proceder com os 04 (quatro) módulos 

reflexivos (fls.18 a 22), dispenso-o da participação dos módulos 

reflexivos junto ao CREAS.

Outrossim, dispensado dos módulos reflexivos, mantém-se os demais 

termos da decisão em sua integralidade (fls. 15/16-v).

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 
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grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010702-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALDERTE PAULO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO que traz no bojo pedido de 

ressarcimento de valores de atos notariais, que na própria narrativa da 

peça de ingresso ocorreram no ano de 2013.. Por uma questão de ordem 

pública, o processo precisa ser chamado a ordem e extinto. Os serviços 

notariais e de registro são serviços públicos, exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público (art. 236). Apesar de os 

“cartórios” não serem pessoas jurídicas, é possível aplicar o § 6º do art. 

37 às pessoas físicas titulares dos serviços notariais e registrais, 

considerando que a finalidade do legislador foi a de proteger o 

administrado e garantir o seu pleno ressarcimento, não tendo relevância o 

fato de o serviço público ser prestado por pessoa jurídica ou pessoa 

física. A questão da responsabilidade civil por atos praticados por notários 

e registradores era controversa e durante muito tempo tem ocasionado 

discussões acirradas, sobretudo quanto à necessidade de demonstração 

da culpa dos sujeitos incumbidos do exercício da atividade eminentemente 

pública por delegação, nos termos do art. 236, da Constituição Federal. 

Está em tramitação perante o STF o Recurso Extraordinário 842.846-SC3, 

ao qual foi reputada repercussão geral, para se decidir acerca da 

responsabilidade civil do Estado em caso de serviços delegados, bem 

como da natureza da responsabilidade civil de notários e registradores (se 

objetiva ou subjetiva). Com a nova redação dada ao art. 22 da lei 

8.935/1994, pela lei 13.286/16, cessa-se a polêmica quanto à 

responsabilidade pessoal do oficial de registro e notário, os quais 

responderão subjetivamente por danos causados no exercício da 

atividade típica: "Os notários e oficiais de registro são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa 

ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes 

que autorizarem, assegurado o direito de regresso". O titular da serventia 

responde de forma principal e, caso não seja possível indenizar a vítima, o 

Estado responde de modo subsidiário. Nesse sentido: STJ. 1ª Turma. 

AgRg no REsp 1377074/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

16/02/2016. Outro ponto que mudou, com advendo da lei 13.286/16, foi o 

prazo prescrional que passou a ser de três anos. Veja-se a clareza solar 

do art. 22 da mencionada lei: Art. 22. Os notários e oficiais de registro são 

civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, 

por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 

escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, 

contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. Então a 

ciência ocorreu contemporânea aos fatos, de forma que não se 

identificando nenhum marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, a 

mesma se operou pelo requisito temporal no caso bem lacônico de um ano. 

Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, 

a correção, o que efetivado, torna o dever de extinção configurado com 

veemência de cogência, devendo a ação ser extinta por uma questão de 

normatividade. 3. Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, 

II, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados 

eventuais efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001347-66.2017.811.0004 Pólo ativo: WALLAS PEREIRA DOS 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 
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que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001285-26.2017.811.0004 Pólo ativo: VALDECI ALMEIDA 

MARTINS Pólo passivo BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001211-69.2017.811.0004 Pólo ativo: CIRLEIA DA SILVA 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 
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produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LEITE DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALANA COUTINHO PEREIRA - MT0021930A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 25/06/2018 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001095-63.2017.811.0004 Pólo ativo: TATIANE SIQUEIRA 

SOUZA Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MACIEL AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)
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Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATILDES CUNEGUNDES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001225-53.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIO DA SILVA 

ASSUNCAO Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 
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ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVINO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001475-86.2017.811.0004 Pólo ativo: NILVINO MARCOS DA 

SILVA Pólo passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001483-63.2017.811.0004 Pólo ativo: SUELI MARIA DA SILVA 

Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 82 de 832



direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PANTA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAUAZI SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 765,68 (setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código 

de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAIXAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001427-30.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO PAIXAO FERREIRA 

DOS SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA - GO0043919A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/06/2018 

Hora: 15:00 (Horario de Cuiaba), sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001371-94.2017.811.0004 Pólo ativo: DANIELA DA SILVA CRUZ 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001242-89.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIANA CARDOSO 

DE JESUS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 
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Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON CASTRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMONE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001266-20.2017.8.11.0004; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIMONE MARTINS 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1001266-20.2017.8.11.0004; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 23 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001093-93.2017.811.0004 Pólo ativo: LEONARDO DA SILVA 

SANTAREM Pólo passivo: TELEFONICA DATA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Autos nº 1001123-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: TELMA GOMES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, não havendo discussão 

judicial de sua legitimidade, de modo que reputa-se cobrança legitima. 

Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, forçoso 

reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não existente o 

contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso reconhecer que 

a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANY MARA LOPES SALGADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 
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que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODONE LUIZ BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO sejam citados os 

requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem nos autos 

sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MIRANDA DE ABREU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUARES BATISTA MACHADO - MT0020185A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 25/06/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENI ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

MT0005880SINFORMORMO QUE FOI EXPEDIDO NOVO MANDADO DE 

CITAÇÃO EM VIRTUDE DA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA VIPAE 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS JA ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE 

MANDADO,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ELIAS SIQUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUARES BATISTA MACHADO - MT0020185A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 13:40/MT* , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. DA SILVA AUTO PECAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/06/2018 Hora: 15:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT0019003A (ADVOGADO)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A, SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - MT0019003A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/06/2018 Hora: 15:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O , para manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK PEREIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ante a inércia dos entes requeridos em se manifestarem quanto ao 

requerimento de emenda à inicial formulado pela parte autora, ACOLHO a 

referida emenda, eis porque DETERMINO que os requeridos disponibilizem, 

no lapso temporal de 05 (cinco) dias, o valor remanescente anelado, sob 

pena de constrição judicial. Igualmente, considerando o acolhimento da 

emenda à inicial, RENOVO o prazo para apresentação tanto da 

contestação quanto da peça de redarguição. 2. Encerrado o prazo susso, 
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não havendo manifestação dos requeridos, faça conclusos para análise 

do pedido de constrição de ativos. Do contrário, isto é, tendo sido 

realizado o depósito nos autos, expeça-se alvará em prol da parte autora, 

competindo a esta juntar no feito a devida prestação de contas. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se com a URGÊNCIA que 

o caso requer.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

AGRIGENETICA LAND MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 10, 

do c/c art. 317, c/c art. 321, todos do CPC, determino à parte autora que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Igualmente, deverá juntar aos autos certidão de 

negativação devidamente expedida pelo SPC ou SERASA, cujo documento 

deverá conter o memorial descritivo completo do cadastro da parte autora. 

3. Intime-se. 4. Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

E M BORGES COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 

EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Uma vez deferida a tutela provisória de urgência a parte autora 

noticiando o descumprimento da liminar, eis porque requer a execução das 

astreintes outrora estipulada. 2. Antes de apreciar o pedido, incumbe 

ressaltar alguns aspectos sobre tal instituto. Com efeito, este tem natureza 

coercitiva, com o escopo de fazer com que o requerido/devedor cumpra 

especificadamente o que é devido, podendo ultrapassar o valor da 

obrigação, contudo, não pode ser irrisória, nem também excessiva demais, 

que gere o enriquecimento ilícito da parte exequente, consoante 

jurisprudência pacífica no âmbito dos Tribunais e no Superior Tribunal de 

Justiça. 3. Neste viés observo que a multa cominatória não atingiu seu 

objetivo principal, qual seja, que o requerido cumpra as obrigações de 

fazer, assim necessário se faz a conversão em perdas e danos. Nesse 

sentido já se posicionou a doutrina majoritária, v.g.: “O juiz, verificando que 

a multa não alcançou o seu efeito compulsivo, deve determinar a sua 

cessação, convertendo a obrigação pessoal em perdas e danos, que 

serão liquidadas na própria execução.” (FILHO, Vicente Greco, Ed. 

Saraiva, 3° Vol., 1999, pág. 69). 4. Portanto, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 500, do CPC, CONVERTO a obrigação de fazer em perdas 

e danos, fixando o montante indenizatório em R$20.000,00 (vinte) mil reais. 

Outrossim, convém enfatizar que houve a tentativa de bloqueio dos 

sistemas eletrônicos de constrição de bens, restando frutífero tão 

somente a utilização do RENAJUD, conforme se vê anexo. 5. No mais, 

aguarde-se realização da audiência de conciliação. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, as tutelas provisórias de urgência serão concedidas quando o 

magistrado verificar em cognição sumária, estarem presentes no caso 

concreto os requisitos delineados no artigo acima grafado. Dessa forma, o 

requisito da probabilidade do direito é flagrante, notadamente pelo 

comprovante de pagamento juntado na exordial, contudo a requerida 

efetuou o bloqueio da sua linha telefônica. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de o 

bloqueio da sua linha telefônica gera grades aborrecimento a parte autora, 

tendo em vista que as contas referentes a este serviço estão em dia, 

conforme anexo, não havendo justificativa para a suspensão total do 

serviço. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprdudência se manifestava 

neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 
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ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: ?RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, 

concedo initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada, no que toca ao 

pedido da parte requerente para que a demandada realize o desbloqueio, 

no prazo de 05 (cinco) dias, da linha telefônica de número 66 9-9657-6566 

de titularidade do requerente, sob pena de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais), sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- Tendo em vista que já ter sido aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONI RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/06/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000593-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos certidão de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora. 2. DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. 

Intime-se. 4. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ELIAS VILHALVA DANTAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000104-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KELLY SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO - MT0005880S, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/06/2018 Hora: 16:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 2. Por outro 

lado, antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos certidão de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. 3. Determino a 

imediata suspensão de audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GONCALVES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. J. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, especificar em qual 

inciso do art. 311, do CPC, pretende fundamentar o requerimento de tutela 

provisória de evidência, vez que tal pedido foi realizado de modo genérico, 

possibilitando este magistrado analisar a viabilidade de concessão liminar 

da indigitada tutela. 2. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 3. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 2. Por outro 

lado, é cediço que no âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir 

sentenças ilíquidas, tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995. Conforme se infere da vestibular, não há menção objetiva 

quanto às verbas pretendidas à título de danos materiais. Por tais razões, 

para uma perfeita intelecção da inaugural, DETERMINO a emenda da 

inaugural sanando os eventuais vícios no que se refere ao quantum 

pretendido, bem como atualize o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 

9.099/1995). 3. Igualmente, deverá juntar nos autos o documento do 

veículo objeto da presente demanda, possibilitando aferir a legitimidade 

passiva. 4. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA COSTA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intime a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos 

autos qual o lapso temporal decorrido entre a primeira retirada do objeto e 

a devolução do mesmo na loja requerida. Decorrido o prazo, faça 

conclusos. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória determino à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante 

de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto 

bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do manejo da 

ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar o pedido de tutela provisória determino à parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de 

endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, 

etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob 

pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 

Igualmente deverá juntar no feito as três últimas faturas do cartão de 

crédito com os respectivos comprovantes de pagamento. 2. Intime-se. 3. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 91 de 832



aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HETHERJHON MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 11/06/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

1. Ante a inércia dos entes requeridos em se manifestarem quanto ao 

requerimento de emenda à inicial formulado pela parte autora, ACOLHO a 

referida emenda, eis porque DETERMINO que os requeridos disponibilizem, 

no lapso temporal de 05 (cinco) dias, o valor remanescente anelado, sob 

pena de constrição judicial. Igualmente, considerando o acolhimento da 

emenda à inicial, RENOVO o prazo para apresentação tanto da 

contestação quanto da peça de redarguição. 2. Encerrado o prazo susso, 

não havendo manifestação dos requeridos, faça conclusos para análise 

do pedido de constrição de ativos. Do contrário, isto é, tendo sido 

realizado o depósito nos autos, expeça-se alvará em prol da parte autora, 

competindo a esta juntar no feito a devida prestação de contas. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se com a URGÊNCIA que 

o caso requer.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA CLAUDIA BRASILEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. Em relação ao ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que 

a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 
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o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Frente ao exposto, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido da promovente 

de tutela provisória de urgente, notadamente pela flagrante ofensa aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERYLSON ARAUJO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACILDA ARAUJO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

REGINA MARIA HADDAD OAB - 003.345.678-07 (PROCURADOR)

HELMO ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

GISELE MARIA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

WILLMA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

PETRUS BATALHA LEITE ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

 

Número do Processo: 1000447-14.2016.8.11.0006 AUTOR: ERYLSON 

ARAUJO MARQUES RÉU: ARACILDA ARAUJO SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado de ID 12695381, e suspendo o feito por 60 (sessenta) 

dias. Decorrido o prazo de suspensão e devidamente certificado, intime-se 

o inventariante via advogado constituído, para acostar aos autos a 

certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazendas Públicas 

Municipal e regularização processual do herdeiro Helmo Araujo Marques, 

sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Com ou 

sem manifestação da parte autora, à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1003590-74.2017.8.11.0006 AUTOR: GEANI 

TEIXEIRA HERMIDORFF RÉU: TIAGO BELCHIOR RANGEL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, Guarda e Alimentos proposta por Geani Teixeira 

Hermidorff por si e representando Gustavo Hermidorff Rangel em 

desfavor de Tiago Belchior Rangel, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente foram arbitrados alimentos e concedida a 

guarda da criança Gustavo Hermidorff Rangel em favor da Requerente e 

designada audiência de conciliação e mediação (ID 8146083). Realizada 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou frutífera tão somente 

quanto o direito de visitas (ID 10810485). O Requerido apresentou 

resposta à inicial (ID 11175854) com pedido contraposto pugnando pelo 

arbitramento de aluguel em desfavor da parte autora em razão do uso 

exclusivo da residência do casal. Impugnada a contestação e contestada 

a reconvenção, a requerente pugnou pela procedência dos pedidos 
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formulados e a majoração dos alimentos fixados inicialmente. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, considerando que as partes 

compuseram amigavelmente em relação ao direito de visitas da criança 

Gustavo Hermidorff Rangel, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo realizado entre as partes. A legislação 

infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a situação da 

UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. A 

despeito da Lei 9.278/96, o artigo 5º dispõe acerca dos bens móveis e 

imóveis adquiridos na constância da união havida, in verbis: “Art. 5° Os 

bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, 

na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto 

do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito.” Nesse sentido, verifica-se que os bens apontados pelas partes 

constituem o patrimônio adquirido durante a convivência e até que sejam 

partilhados estarão em condomínio. A respeito do tema, transcrevo julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL COMUM 

UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. RECEBIMENTO DE 

ALUGUEL POR UM DOS CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. 

PARTILHA DE BENS. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Admitem-se como agravo 

regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática 

proferida pelo relator do feito no Tribunal em nome dos princípios da 

economia processual e da fungibilidade. 2. É possível o arbitramento de 

aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante 

do patrimônio comum do casal, apenas nas hipóteses em que, decretada a 

separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges 

permaneça residindo no imóvel. 3. “Não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida” (Súmula n. 83/STJ). 4. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento. (STJ – Edcl no Ag: 1424011 BA 2011/0164672-0, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 

– TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2013)” (grifei) No 

caso em tela, tendo em vista que ainda não houve a partilha, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de arbitramento de aluguel em favor do requerido. De outro 

lado, a requerente requereu a majoração dos alimentos fixados para o 

patamar de 05 (cinco) salários mínimos. Com efeito, estabelece o artigo 

1.699 do referido Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá 

o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução, ou majoração do encargo”. Da análise dos autos, entretanto, em 

que pese a requerente alegar que o requerido possui condições 

financeiras de arcar com o valor pleiteado, o pedido de antecipação da 

tutela não merece prosperar, pois não vislumbro no caso, em juízo de 

cognição sumária, a verossimilhança da alegação, pois não carreou aos 

autos elementos que comprovem suas alegações. Ademais o parágrafo 

terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 3.º A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nesse diapasão, diante 

da ausência de verossimilhança das alegações da requerente, bem como 

diante a irreversibilidade da tutela pretendida, imperioso o indeferimento da 

tutela pretendida, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de 

majoração dos alimentos pretendido pela requerente. Outrossim, a fim de 

garantir a futura partilha dos bens adquiridos na constância da união 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE do imóvel rural denominado 

Fazenda Maritaca, devendo o requerido se abster de atos de alienação ou 

disposição do bem, sem a devida anuência da autora. Ademais, intime-se 

a equipe técnica do Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência de ambas as partes, devendo notificar as partes acerca da 

data para sua realização, para caso queiram, indicar assistente, nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil. Realizado os estudos 

psicossociais, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, CPC). Intime-se o requerido, via advogado 

constituído, acerca do pedido de autorização de viagem internacional 

pleiteado pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Ademais, deverão 

as partes especificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres, 13 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODIN DA SILVA CIRALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUSEPPE CIRALLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001714-21.2016.8.11.0006 AUTOR: RODIN DA SILVA CIRALLI RÉU: 

GIUSEPPE CIRALLI Vistos etc. Depreendem-se das informações prestadas 

pela inventariante que todos os herdeiros são maiores e capazes e estão 

representados pela mesma advogada. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior 

a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o 

arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de 

Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins 

de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se torne possível a 

sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, 

comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. Diante do exposto, 

intime-se a inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 

660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”; c) plano de 

partilha amigável; d) documento pessoal do herdeiro Paulo Dimas Ciralli. 

Decorrido o prazo, à conclusão para homologação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007858-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1007858-74.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Alimentos]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao Advogado(a) da parte Requerente para se manifestar 

sobre ID 12862564 Cáceres, 23 de abril de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007909-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. G. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)
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LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007909-85.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: KAROLINE DA GUIA ROCHA 

EXECUTADO: JORDAO CARVALHO DA CRUZ Vistos etc. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à conclusão. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de março de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006773-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. Q. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1006773-53.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

GORETE DE ALMEIDA LEITE REQUERIDO: GAUDENCIO PEREIRA DE 

QUEIROZ Vistos etc. Certifique-se acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida, juntando-a aos autos. Caso o requerido tenha sido 

citado, certifique-se acerca de apresentação de contestação tempestiva. 

Caso tenha sido negativa, intime-se a parte autora, via advogado 

constituído, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando o endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 18 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007009-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO DA ROSA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007009-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: HELENA MONTEIRO LEITE 

INVENTARIADO: VERGILIO DA ROSA Vistos etc. Cumpra-se integralmente 

a decisão inicial, citando-se os herdeiros indicados nas primeiras 

declarações para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Concluída 

as citações e decorrido o prazo para manifestação, à conclusão para 

análise dos pedidos formulados. Expeça-se o necessário. Cáceres, 02 de 

abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156033 Nr: 3634-52.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a certidão de fls. 45/46, Nos termos do Provimento n. 56/2007, 

da legislação em vigor, impulsiono os autos encaminhando os autos a 

conclusão como determinado as fls. 40 para ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17691 Nr: 2338-15.2001.811.0006

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente decisão de fls.197, conforme requerido pelo 

Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190504 Nr: 8597-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, A, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Admito a emenda à inicial.

 Cite-se o devedor Executado, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

da representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º).

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192967 Nr: 10128-59.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPS, TVPS, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado é assistido pela Defensoria Pública, 

dê-se vista dos autos àquela instituição, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192143 Nr: 9608-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPS, TVPS, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão retro, dê-se vista dos autos ao NPJ/UNEMAT para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144715 Nr: 2682-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNM, GNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM, GADM, WADM, NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado de fls. 121, e suspendo o feito por 60 

(sessenta) dias.

 Decorrido o prazo mencionado, devidamente certificado, com ou sem 

manifestação da parte autora, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142265 Nr: 25-95.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado de fls. retro e suspendo o feito por 60 

(sessenta) dias.

 Decorrido o prazo mencionado, devidamente certificado, com ou sem 

manifestação da parte autora, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183016 Nr: 4067-85.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando 

aos autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela PGE/MT e 

instrumento mandamental da herdeira Eliana de Fatima Segatto Mendes, 

sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14386 Nr: 410-29.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para manifestação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 567-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

Certifique-se se houve resposta ao ofício de fls. 323.

Em caso negativo, reitere-se o expediente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003003-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOS REIS SANTOS OAB - SP373736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CHRISTIANE DE ALCANTARA COSTA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do o art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa acostada pelo Oficial de Justiça de 

Id:12065709, no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI ANTONIO BERNARDES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID 8706535, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001817-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

LICIERY ALVES PIRES (EMBARGANTE)

ALEXANDRE DA SILVA PIRES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001816-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA BRAGA DE SOUZA BATISTA OAB - SC39248 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.DE ARAUJO AMORIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de abril 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003068-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO DE SOUZA SANTOS (DEPRECADO)

FLORENTINO DA SILVA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão acostada pelo 

Oficial de Justiça ID 9148766, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002149-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID9296927, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUTO SILVA PINTO OAB - GO24291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID 11244016, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RONALDO DONIZETI CLEMENTIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID 11948547, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005877-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BISPO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID12586358, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001196-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID 11722426, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (RÉU)

JAIR JOSE DA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004604-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão negativa do 

oficial de justiça ID 11796516.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 62340 Nr: 8607-94.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D´OESTE LTDA, ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN HACK BIDIGARAY - 

OAB:7247

 Trata-se de ação de indenizatória por danos morais ajuizada por CLEUSA 

MATOS DOS SANTOS em face de HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE 

MIRASSOL D’OESTE LTDA e ANDRÉ BRINGEKEN, ambos qualificados na 

inicial. Realizados alguns atos processuais, foi marcada perícia médica 

para apuração dos fatos trazidos na inicial, a ser realizada, conforme 

manifestação do perito à fl. 327.A parte autora, por sua vez, em petição 

de 14.01.2016 se manifestou às fls.329/330 discordando do valor a título 

de perícia.Em decisão em correição (fls. 332/335), este juízo indeferiu o 

pedido da parte autora pelo fato de a mesma ser beneficiária da justiça 

gratuita e pelo fato de o processo estar se arrastando há mais de 09 

(nove) anos sem a realização da perícia, sendo esta a prova principal dos 

autos. Assim, determinou a intimação do sr. Perito para cientifica-lo da 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso em custear a perícia.De tal 

decisão, a parte autora foi intimada via DJE em 14.12.2017.Após tal 

publicação, os réus se manifestaram em petição à fl. 337, informando que 

tomaram conhecimento de que a parte autora faleceu há mais de 1(um) 

ano. Todavia, apesar de tal comunicação, a parte não anexou aos autos a 

certidão de óbito da parte autora. Por outro lado, este juízo tomou 

conhecimento do falecimento do patrono da autora, nomeado conforme 

procuração à fl.13 dos autos.1 – Considerando o falecimento do único 

patrono da parte autora e o fato da última intimação ter sido feita na 

pessoa do advogado (fl.336), INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias acerca de interesse em dar 

prosseguimento ao feito, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar no 

endereço constante na inicial, podendo intimar algum dos herdeiros da 

parte autora - se de fato ocorreu o falecimento – e certificar nos 

presentes autos.2 – Após, certifique-se o cumprimento do prazo pela 

parte autora.3– Após, com ou sem manifestação da parte, REMETAM-SE 

os autos conclusos para ulteriores deliberações.4 - INTIMA-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84548 Nr: 117-78.2009.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D´OESTE LTDA, ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247

 Código n. 84548

DESPACHO

Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada por CLEUSA MATOS DOS 

SANTOS em face de HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D’OESTE LTDA e ANDRÉ BRINGEKEN, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, este juízo determinou a intimação da 

parte autora à fl. 82 para requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.
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 De tal decisão, a parte autora foi intimada via DJE em 14.12.2017.

Após tal publicação, os réus se manifestaram em petição à fl. 84, 

informando que tomaram conhecimento de que a parte autora faleceu há 

mais de 1(um) ano. Todavia, apesar de tal comunicação, a parte não 

anexou aos autos a certidão de óbito da parte autora.

 Por outro lado, este juízo tomou conhecimento do falecimento do patrono 

da autora, nomeado conforme procuração à fl.13 dos autos principais de 

código n. 62340.

1 – Considerando o falecimento do único patrono da parte autora e o fato 

da última intimação ter sido feita na pessoa do advogado (fl.83), INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias acerca de interesse em dar prosseguimento ao feito, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça diligenciar no endereço constante na inicial, podendo 

intimar algum dos herdeiros da parte autora - se de fato ocorreu o 

falecimento – e certificar nos presentes autos.

2 – Após, certifique-se o cumprimento do prazo pela parte autora.

3– Após, com ou sem manifestação da parte, REMETAM-SE os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

4 - INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10033-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código: 140396

DESPACHO

1 – A parte exequente, por meio da petição de fls. 91/91-verso, requereu 

a avaliação do bem penhorado e a designação de data para realização de 

hasta pública. Ocorre que não se vê penhora de bem imóvel, mas o auto 

de penhora de fl. 58 revela tão-somente constrição dos bens móveis 

dados em garantia no contrato (fls. 26/27), de modo que este Juízo 

INDEFERE o pedido de fls. 91/91-verso.

2 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução, 

sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 3609-39.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão formulada 

pela parte embargante. CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento 

das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do disposto no § 3º do art. 98 do 

CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução n. 

10033-68.2011.811.0006 (Código: 140396).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148448 Nr: 6940-63.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALIA RODRIGUES 

MARCELINO HURTADO - OAB:16811, DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAÍS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 20 de abril 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164263 Nr: 1462-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, HEBE ARRUDA 

MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA 

MONTEIRO DA SILVA, JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 Código: 164263

DESPACHO

1 – Por meio da resposta apresentada pela demandada Angélica Monteiro 

da Silva, fora noticiado o falecimento do demandado José Marcos Monteiro 

da Silva, conforme certidão de óbito de fl. 72. Dessa feita, INTIME-SE a 

parte autora, por meio do seu patrono, para que promova a sucessão 

processual, com fundamento no art. 313, inciso I e art. 689, ambos do 

CPC, sob pena de extinção.

2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1º que a parte 

deverá providenciar a habilitação nos mesmos autos, conforme previsão 

do art. 689 do CPC.

 Por essa razão, diante da notícia do falecimento do aludido réu, 

necessária se faz a suspensão do processo, para que seja promovida a 

habilitação dos sucessores, em observância ao disposto no artigo 313, 

§1º e §2º, do CPC.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, § 2º, do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – Sem prejuízo da diligência acima, CERTIFIQUE-SE acerca da citação 

dos demandados.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189576 Nr: 7997-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 189576

DESPACHO

1 – Intimada a parte autora para manifestar acerca da não localização da 

parte demandada e de um confinante, informou que desconhece o seu 

paradeiro e que eles já teriam sido citados por edital, razão pela qual 

requer seja certificado o decurso do prazo para manifestarem (fls. 69/70).

 Não obstante, verifica-se que o edital de citação de fl. 44 visou a citação 

de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados. 

Ocorre que a parte autora não comprovou que esgotou os meios 

extrajudiciais de localização da parte demandada e do confinante do lado 

direito.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação à citação 

por edital é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração 

pela parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Logo, INDEFERE-SE o pleito formulado às fls. 69/70.

2 – INTIME-SE a parte autora para diligenciar na busca do endereço da 

parte demandada a fim de proceder a sua citação e do confinante do lado 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3 – Com a indicação dos endereços, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150635 Nr: 9406-30.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS CAVALIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado no 

demonstrativo de fls. 45/47, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 20 de abril de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5977 Nr: 25-72.1987.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joão Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:23.840/DF, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, 

NAGIB KRUGES - OAB:4.419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, 

PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532/DF, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Maurício Abrão 

Marques - OAB:147.582 SP

 Código: 5977

DESPACHO

1 - Por conta do requerimento de fls. 324/324-verso formulado pela parte 

exequente, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito até 27/12/2018.

2 - Decorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS.

3 – No mais, uma vez que se trata de demanda executiva, PROMOVA-SE a 

alteração da classe processual, com as retificações de praxe na 

autuação e distribuição.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155655 Nr: 3210-10.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249 

RJ, DANILO ARRUDA NADAF - OAB:14.413, FABIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147386, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223 OAB/SP

 Código n. 155655

DESPACHO

1 – Considerando o pleito de desistência formulado pela parte autora, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar quanto ao pleito em 

questão, na forma do § 4º do art. 485 do CPC, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição à desistência.

2 – Após, CONCLUSOS.

3– INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196983 Nr: 1599-17.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIENE MASSAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 1 - Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2 - 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a 

execução à mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 98 

do CPC.3 - Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo.4 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188400 Nr: 7261-93.2015.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYHSA ATALA GOMES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CACERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT, JOSÉ EDUARDO VICTÓRIA - 

OAB:103.160 SP

 Autos n. 7261-93.2015.811.0006 (Código: 188400)

SENTENÇA

Trata de ação de demanda ajuizada por GEYHSA ATALA GOMES CURVO 

em face de UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

manifestar acerca da notícia de óbito da parte autora e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE e quedou-se inerte (fl. 

187).

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167445 Nr: 4222-25.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:OAB/MG 103.997, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:OAB/MG 102.818, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT

 Autos n. 4222-25.2014.811.0006 (Código n. 167445)

SENTENÇA

Trata-se de ação de revisão contratual e anulação de cláusulas ilegais 

ajuizada por AILSON JOSÉ CARDOSO em face de BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda entre a parte autora e o 

BANCO BONSUCESSO S/A, requerendo as partes a homologação do 

acordo, bem como a extinção do processo com relação à aludida 

demandada (fl. 280).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 280) denota-se que a 

avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 1 - Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil em relação ao BANCO 

BONSUCESSO S/A.

2 – Considerando que não houve manifestação expressa sobre as 

despesas processuais, este juízo CONDENA as partes ao pagamento 

rateado das despesas e custas processuais, na forma do § 2º do art. 90 

do CPC, ficando sob condição suspensiva em relação à parte autora, nos 

termos do § 3º do artigo 98 do CPC.

3– Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188169 Nr: 7106-90.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALAIR TORQUATO, FABIANA KARLA 

TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FREDERICO GERLACK, IVANA 

APARECIDA LINGIARDI GERLACK, SIDNEY IVO GERLACK, SIDEMAR 

ANTONIO GERLACK, MARIA APARECIDA DA SILVEIRA GERLACK, 

RAQUEL STENCEL GERLACK, MARIA JOSÉ GERLACK NUCCI, JOÃO JOEL 

NUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c/c artigo 1.010, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil INTIMO a parte embargante, ora apelada, por 

meio de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões do recurso de apelação, 

interposto tempestivamente (fls.107/121).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175874 Nr: 10540-24.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDES GARCIA, LUCIENE FERNANDES, 

EDNEIA FERNANDES SALES, ALESSANDRA FERNANDES SALES, 

NEUDICEIA FERNANDES SALES, MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES SALES, 

PAULO ROBERTO FERNANDES, EDNO LUIZ FERNANDES, FRANCISCO 

LEITE DA CUNHA SALES, EDMILSON FERNANDES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VITÓRIA, ORACIO DE SOUZA 

DIAS LARA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Autos n. 10540-24.2014.811.0006 Código n. 175874

SENTENÇA

Trata-se de ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada 

por IZABEL FERNANDES GARCIA SALES E OUTROS em face de ELIANE 

ARRUDA DA SILVA E OUTROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo à 

fl. 306.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 101 de 832



Em análise à composição firmada entre as partes (fl.306), denota-se que a 

avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 A manifestação de fls. 299/300, pelo Setor de Habitação e Interesse 

Social do Município datada de abril de 2015, informou que as famílias 

estavam sendo realocadas à época e que estavam devidamente inseridas 

em Programas Sociais.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fl. 306), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Considerando o disposto no item 2 do termo de sessão de conciliação, 

este juízo CONDENA os autores ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Certificado o trânsito em julgado e efetuado o levantamento de valores, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIENE APARECIDA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça (ID 11440707), promovendo 

o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 

de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000314-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE ANUNCIACAO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça (ID 12013013), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001825-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (RÉU)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 

de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente intimada , deixou transcorrer o 

prazo legal para efetuar o pagamento da dívida/cumprimento da sentença. 

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000718-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASINHA ESPETOS E MASSAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 

de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de 

que, no prazo de 15 dias, manifeste-se no feito acerca da certidão retro 

do Oficial de Justiça (ID 12638295), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 23 de abril de 2018. 

SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003080-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAYR MENDES DE LARA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 

de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 455-96.2002.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA, RICARDO LUIZ 

HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina vieira de almeida - 

OAB:14566/mt, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 Ante o exposto, o pedido de fls. 428/430 deverá ser distribuído como 

processo autônomo de execução de sentença.Diante da implantação do 

processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o presente caso a 

excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, 

deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica da mesma 

petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara.A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas.Intime-se.Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178332 Nr: 1177-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em 

vista que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para 

carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 13-86.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUDIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, FRIEDERICK BRUM VIEIRA GLUGER- ESTAGIARIO - 

OAB:16358-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Concedo mais sessenta dias para que as partes mantenham dialógo com 

vistas à resolução consensual do litígio.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131975 Nr: 673-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABY-MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA ME, 

EDMARA DE GODOY, ELIETE DE GODOY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Indefiro o pedido de penhora via Bacenjud.

Tal diligência já foi realizada sem êxito. Ademais, outras buscas foram 

realizadas sem êxito.

Assim, como o Credor não indicou bens, cumpra a escrivania o despacho 

de fls. 131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131795 Nr: 472-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARNEL FERREIRA, ENEDILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS, MARCOS CESAR ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste o Exequente sobre a petição de 

fls. 219/220, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 180691 Nr: 2666-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, CLEONICE BUCK LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que o 

Leilão Eletrônico realizado na data de 06/04/2018 obteve resultado 

negativo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194710 Nr: 343-39.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ARDAIA CRISTO, BRENDA CRISTO BRANQUINHO, 

BRUNO CRISTO BRANQUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109367-RJ, FABIANA 

MARCELLO GONCALVES MARIOTINI - OAB:170634, JÚLIO CESAR 

GOULART LANES - OAB:13.329-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da perícia agendada para o dia 10/05/2018 às 15:30hs, a 

realizar-se na Travessa Nacional/Rua dos Duarte 47- Bairro São Luiz ao 

lado do Point Festas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 218620 Nr: 6037-52.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SILVA LOURENÇO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o pedido de desistência da ação (fls. 109).

Julgo extinto estes autos, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184710 Nr: 5066-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELY MARIA DA SILVA-SERVIÇOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta de intimação pela EBCT com a informação que a 

requerida "Mudou-se".

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000320-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000320-76.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.868,72; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a apelação foi interposta 

tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000762-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FARIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000762-42.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 55.347,04; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a apelação foi interposta 

tempestivamente. Ao autor para contrarrazoar.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007398-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PERNET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ADRIANO PERNET contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES 

SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA. O impetrante 

aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo público de 

Motorista de Ônibus, regulado pelo Edital n.º 003/2017 – PMC de 06 de abril 

de 2017, na qual foi regularmente aprovado na prova objetiva do certame 

na 21º (vigésima primeira) colocação. Em razão disso, após a 

homologação do concurso, foi devidamente nomeado pelo Decreto n. 465 

de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação 

exigida, em 14/09/2017, dentro do prazo estabelecido. Contudo, menciona 

que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo 

sido aprovado e nomeado para o cargo em questão, ante a isso, aduz que 

está clara a ilegalidade cometida pela Administração Pública em omitir o ato 

de sua posse. Diante desses fatos, volve-se perante este Juízo 

requerendo que seja concedida liminarmente a determinação para que o 

ente público efetive a sua posse e, no mérito, a concessão da segurança 

confirmando definitivamente a liminar. Com a inicial, veio documentação. 

Decisão deferindo a liminar vindicada e determinando a notificação da 

autoridade coatora (Id: 10841180). A autoridade coatora manifestou no 

feito requerendo a extinção do writ sem a resolução do mérito, ao 

argumento de perda do objeto pelo cumprimento da decisão liminar (Id: 

11469592). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11764055). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. De início, no que tange a alegação do ente público 

de que houve a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da 

liminar deferida nos autos, razão não lhe assiste, visto que o fato de ter 

cumprido a decisão liminar, deferida em sede de cognição sumária, não 

retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada nos 

autos, pois não houve o exaurimento do objeto da ação, ante a 

inoperância da coisa julgada material. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: TJ-MT - Agravo Regimental 

AGR 00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) Data de publicação: 

24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA 

INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE 

– RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento de liminar satisfativa não implica 

em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da 

impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, 

precisa ser ratificada por sentença. (AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012) Ultrapassada a fase 

preliminar, reporto-me ao mérito da causa. Cinge-se a controvérsia à 

verificação da legalidade e da legitimidade no ato de omissão da 

administração pública em efetivar a posse do impetrante no cargo de 

Motorista de Ônibus o qual foi devidamente aprovado e posteriormente 

nomeado. É caso de concessão da ordem. Dos autos, observa-se que o 

impetrante logrou êxito em classificar-se em 21º lugar no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento do cargo de Motorista de Ônibus, pertencente ao 

quadro de servidores efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a 

homologação do certame, a Administração Pública Municipal, por meio do 

Decreto nº 465 de 08 de setembro de 2017, nomeou o impetrante para o 

cargo em que foi devidamente aprovado, tudo dentro da normalidade 

prevista para o certame. Diante disso e considerando o disposto na Lei 

Complementar n.º 25 de 27 de Novembro de 1997 do Município de 

Cáceres, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 

a próxima etapa, após a nomeação, seria a posse do candidato, que 

deveria ocorrer no prazo de ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO 

DE NOMEAÇÃO, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período 

a requerimento do interessado, mediante adequada justificativa. Tal 

disposição está expressa no § 1º, art. 14 da legislação acima referida, 

cuja redação merece ser reproduzida: “Art. 14 Posse é aceitação 

expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao 

cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e 

obediência as normas legais e regulamentares, formalizada com 

assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. § 1º A 

posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato 

de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 
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interessado, mediante justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de 

expressa disposição legal, o ente público, ora impetrado, deixou de 

cumprir com o rigor da lei, se omitindo quanto ao ato de posse do 

candidato no prazo máximo fixado, bem como de tantos outros candidatos 

do mesmo certame, o que evidencia assim, uma clara intenção de pura e 

simplesmente protelar ato administrativo da qual não pode dispor. 

Inclusive, sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula Vinculante n.º 16 do STF, confirmando o disposto, cujo teor 

transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”. – 

grifou-se. Ao que se nota a não efetivação da posse ocorreu por omissão 

da própria Administração Pública e não por qualquer ato que se possa 

atribuir culpa ao aspirante, até porque, o mesmo protocolou em 14/09/2017 

toda a documentação exigida, junto à Secretaria de Administração, ou 

seja, no local indicado e dentro do prazo estabelecido, nos termos do que 

dispõe o art. 2º do Decreto de nomeação, conforme segue: “Art. 2º Os 

documentos exigidos contidos no anexo I, devem ser apresentados na 

Coordenação e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste 

Ato de Nomeação.” Consigna ainda que o candidato, ao ser nomeado, 

organizou-se de modo a dar cumprimento a todos os preceitos legais e 

editalícios, desvinculando-se de cargo público ou emprego a fim de velar 

pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos ou incompatibilidade de 

horários. Desse modo, é evidente que o ato de posse deveria ter ocorrido 

no prazo impreterível de 30 (trinta) dias contados do ato de nomeação, o 

que não ocorreu, ficando clara a violação do direito líquido e certo do 

impetrante. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Estado: TJ-MT - 

Mandado de Segurança MS 00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) 

Data de publicação: 30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - 

POSSE NO CARGO DE FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR 

APOSENTADO - RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE 

- PARECER DA PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - 

FUNCIONÁRIO NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 

16 DO STF - ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, 

servidor nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a 

renúncia de seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer 

acumulação de proventos, devendo ser empossado no novo vínculo 

funcional, para o qual fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 

97838/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, 

Publicado no DJE 30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 

30/3/2011 Mandado É assim também a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A pretensão 

recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo 

público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, 

somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a 

Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual 

cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, Relator Ministro Ricardo, decisão 

monocrática, julgamento em 19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos 

esses fundamentos, a concessão da segurança é medida que se impõe. 

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A 

SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar 

que a autoridade coatora promova a POSSE de ADRIANO PERNET, no 

cargo para o qual foi nomeado pelo Decreto n.º 465, de 08 de setembro de 

2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de março de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001815-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conhecimento contra o Estado de Mato 

Grosso, em que a parte autora aponta a competência deste Juízo de 

Fazenda Pública, apesar do valor atribuído à causa ser menor que 60 

(sessenta) salários mínimos. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Este Juízo é incompetente para processar 

e julgar o feito. Veja que o art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 dispõe sobre a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e refere que “No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”, bem como que é de competência dos referidos 

Juizados “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. O legislador ordinário ao confeccionar 

a norma em questão entendeu por bem adotar como único critério para 

estabelecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

valor da causa, enquanto os Juizados Especiais Cíveis adotam sistemática 

mista. Neste sentido, é o magistério de Luiz Manoel Gomes Junior ao 

comentar a Lei n.º 12.153/2009: “Optou o legislador pela competência 

vinculada ao valor da pretensão deduzida em Juízo. Ao contrário dos 

Juizados Especiais disciplinados pela Lei 9.099/1995, que utilizam critério 

misto (valor em discussão e matéria – art. 3º), aqui a questão é 

disciplinada exclusivamente pelo conteúdo econômico, que não pode 

ultrapassar 60 salários mínimos no momento do ajuizamento.” (GOMES 

JUNIOR, Luiz Manoel; et al. Comentários à nova Lei dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública: Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. São 

Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010). – destacou-se. Note-se que os 

Juizados Especiais de Fazenda Pública, em verdade, tiveram inspiração 

nos Juizados Especiais Federais, cuja competência é fixada 

exclusivamente pelo valor da causa, independentemente da complexidade 

da prova. Oscar Valente Cardoso assegura que: “(...) Mesmo diante do 

previsto no art. 277, parágrafo 5º, do CPC, que admite a conversão do 

procedimento sumário para o ordinário diante da necessidade de 

realização de prova técnica de maior complexidade, os Juizados Especiais 

Federais mantêm sua competência independentemente da prova a ser 

produzida. [...] Igual raciocínio se aplica à Lei nº 12.153/2009, tendo em 

vista que seu art. 2º possui redação similar ao art. 3º da Lei nº 

10.259/2001, determinando a competência absoluta dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública nas causas com valor de até 60 salários 

mínimos, independente de sue objeto ou da complexidade da matéria [...]. 

(CARDOSO, Oscar Valente. Juizados Especiais da Fazenda Pública 

(comentários à Lei nº 12.153/2009). São Paulo: Dialética, 2010.) – 

grifou-se. No mesmo sentido, há, inclusive, o Enunciado 25 das Turmas 

Recursais do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP: “A competência 

dos Juizados Especiais Federais é determinada unicamente pelo valor da 

causa e não pela complexidade da matéria (art. 3° da Lei n° 10.259/2001).” 

Rendendo-me a tais argumentos, entendo que a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é definida unicamente em razão do valor 

atribuído à causa. Nestes termos, a parte requerente atribuiu à causa o 

valor menor que 60 (sessenta) salários mínimos, valor que, por si só, atrai 

a competência para o JEFB. É o que orienta o Superior Tribunal de Justiça 

em julgados recentíssimos sobre o tema: Processo: AgRg no AREsp 

771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte : DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". – grifou-se. Processo: AgRg no AREsp 753444 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2015/0185865-6 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão 

Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 13/10/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 
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12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação 

possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, 

sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A 

necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na 

definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. 

Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton 

Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo 

Regimental não provido. –grifou-se. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) 

Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 23 de abril de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171829 Nr: 7649-30.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 a)JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ALVASIR FERREIRA DE 

ALENCAR e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com resolução 

de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) RECONHECER a 

prática de ato de improbidade administrativa pelo requerido ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR em razão de sua conduta incidir nos artigos 10, 

VII, IX e XI da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-O, com fundamento no artigo 12, 

inciso II, da LIA, às seguintes penas: 1) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL no 

valor de 01 (uma) vez o valor do dano, devidamente atualizado pela 

correção monetária e juros de mora; 2) RESSARCIMENTO INTEGRAL DO 

DANO, devidamente atualizado; 3) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS;b)Custas pelo vencido. Sem 

honorários na forma da lei;c)Após o trânsito em julgado, comunique-se a 

Receita Federal e Justiça Eleitoral dos termos desta decisão, bem como 

tornem os autos conclusos para anotação correspondente no Cadastro 

Nacional de condenados por improbidade administrativa 

(CNJ);d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAGNO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012813-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012488-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FERNANDO BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012026-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013230-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

RADAR MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO OBS: RECLAMANTE CONDENADO AS 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUESONGLEY PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

reclamante em 5 dias indicar o atual endereço do reclamado, sob pena de 

extinção e arquivamento da ação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006107-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURINEMAR DA COSTA JOVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003626-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11522463 

E 12856589), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (8815499 E 

12856872), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013342-92.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DO ALVARÁ RETRO, ID 

(12857118).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006290-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9008141 E 

12857456), NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES TAMELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001811-50.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRUNO GONCALVES TAMELINI Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

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

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

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, nos termos e forma legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011791-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CRISTIANE COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011791-04.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISADORA CRISTIANE COSTA FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerente para que acoste declaração de 

hipossuficiência atualizada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

deserção do recurso. Aportada a declaração, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007200-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007200-50.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.487,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA - 

EPP Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. RECEBE-SE A 

PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e 

não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da manifestação expressa da parte 

requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC. Cite-se o requerido 

da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do 

art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Aportando a 

contestação, intime-se o requerente para impugná-la no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo sem que o requerido conteste, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011745-20.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011745-20.2012.8.11.0006; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Vistos, etc. Proceda-se a secretaria 

com a manutenção de somente o BANCO DO BRASIL S/A no pólo passivo, 

excluindo-se os demais litisconsortes. Intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado da dívida. 

Após, proceda-se conforme disposto na Ordem de Serviço 001/2018. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012357-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012357-50.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.998,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Considerando que o valor exequendo deverá ser pago mediante 

precatório, intime-se o exequente para informar se abre mão do valor 

excedente para que possa receber mediante RPV, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Aportada a manifestação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007634-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007634-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 17.284,21; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CONSTRIÇÃO / 

PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA Parte 

Ré: EXECUTADO: ELZA VIEIRA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia da homologação judicial do acordo celebrado. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 

de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005742-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005742-95.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO PAULO PEREIRA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando a documentação 

apresentada pela parte requerente, necessário se faz o acolhimento do 

pleito. Proceda-se a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

nova solenidade. Expeça=se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de 

abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006952-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006954-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA EVERALDINA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002914-63.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALDAIR 

GOMES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS 

LTDA, IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida a apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

intimar o reclamante do r. despacho retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006955-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006956-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11325337 

E 12864038), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GUIMARAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11633611 

E 12864966), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006960-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006959-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE VENTURA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (4819260 E 

12865362), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006961-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE JESUS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011208-53.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (4619522 E 

12866552), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006962-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003048-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/05/2017 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003048-90.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JUCELIA GOMES PIRES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCELIA 

GOMES PIRES em face de BRADESCO S.A., a fim de que seja efetuada a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em 

síntese, o Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome 

negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o 

Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os artigo 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, indefiro o pedido 

liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao 

crédito, por entender que a retirada da anotação do débito mencionado na 

exordial não irá modificar o status do nome do Requerente naquele órgão 

diante das diversas anotações existentes. Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte 

promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento n. 

38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao 

DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 

dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não 

seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4308557 17011117013774900000004276837

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 111 de 832



comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003048-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9893818 E 

12867522), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006966-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE, DO ALVARÁ RETRO, ID (12868850).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012695-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICHIRO TAKAI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DOURADO ALVARENGA DE SOUZA OAB - SP0143420A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAZARO LIZARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALTER TADASHI TAKAI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012695-97.2010.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA Parte Ré: 

EXECUTADO: ICHIRO TAKAI Vistos, etc. Defiro o pedido da parte 

exequente. Expeça-se o competente mandado de penhora. Após, 

intime-se o exequente a se manifestar no pazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011849-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE APARECIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011849-75.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUSINETE APARECIDA ASSUNCAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que razão assiste a 

parte requerida, pois a intimação da sentença se deu em nome de patrono 

diverso. Isto, posto, chama-se o feito a ordem, devolvendo-se o prazo 

recursal a parte requerida. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001822-79.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de tutela para 

momento posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o 

contraditório e coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos 

fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA 

CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há 

falar em reforma da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu 

prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de 

tutela, enquanto não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla 

defesa e o contraditório, à vista da não configuração imediata da 

verossimilhança das alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 
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da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da parte requerente, devendo o 

requerido apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se o requerido, na forma 

e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 

78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011786-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011786-45.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANGELA REGINA DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara com o disposto na 

Ordem de Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011601-75.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIZA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

ODAIR ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOO PAULO IANOSKY RANGEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011601-75.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JAIZA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc. 

Proceda-se a secretaria da vara com o disposto na Ordem de Serviço 

001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO VIEIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011011-30.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARMELINDO VIEIRA TORRES Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente a acostar aos autos cálculo atualizado no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, proceda-se a secretaria da vara com o disposto na 

Ordem de Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11562899 

E 12870401), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006107-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURINEMAR DA COSTA JOVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006290-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 113 de 832



INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (10102456 

E 12871645), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006534-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005281-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (12020868 

E 12872286), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DO ALVARÁ RETRO, ID 

(12872568).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000412-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDETE BESSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

reclamante no prazo legal impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006534-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA 

VIVO S.A. CÁCERES - MT, 23 de abril de 2018 Dados do processo: 

Processo: 1006534-49.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEREZA DOS PASSOS ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: VIVO S.A. Endereço: 

AV GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2018 Hora: 13:30 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, ENIELE 

REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

3211-1341 (ABR)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006969-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY KATHELLYN DOS REIS VALTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010578-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA SEGUNDO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010578-60.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

BATISTA SEGUNDO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o art. 38 da Lei 9.0995/95. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a 

embargante/executada, pois o exequente atualizou o débito desde a 

citação, sendo que somente os juros eram a partir do ato citatório. O 

marco inicial da atualização da dívida é da data da prolação da sentença. 

Diante exposto, tendo que se falar em excesso à execução, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de embargos à 

execução, reconhecendo o excesso na execução. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento dos valores excedentes, devendo serem transferidos para a 

conta a ser indicada pela parte executada. Intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários para 

transferência dos valores. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011232-52.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO BEVILACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO OAB - MT0013872A 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011232-52.2012.8.11.0006; Valor causa: R$ 22.678,35; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EVALDO 

BEVILACQUA Parte Ré: EXECUTADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a 

expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados, 

devendo serem transferidos para a conta já indicada pela parte 

exequente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 23 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012745-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012745-50.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OSVALDO BARROS DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Cáceres/MT, 23 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LESTE DO AMARAL LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010469-80.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 28.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LESTE DO AMARAL LEAL Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. 

Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por 

sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001630-83.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: NIVALDO SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor 

alega desconhecer sua origem, tendo em vista que afirma jamais ter 
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convencionado qualquer contrato com a reclamada e nem tão pouco por 

ter autorizado qualquer ato jurídico que envolvesse seu nome junto a 

reclamada que viesse a justificar a restrição no valor de 

R$734,52(setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

cujo o registro de restrição consta desde 06/04/2015 , conforme extrato 

em anexo a inicial. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Rejeito o 

pedido de decretação de revelia formulado pela autora tendo em vista que 

na carta de preposição juntada na audiência de conciliação consta sim o 

poder para a/o preposto/a transigir. 3. Superada as preliminares, passo a 

análise do mérito da presente por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4.No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que os registros dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma ser indevido desconhecendo sua origem, haja vista que 

afirma jamais ter contraído qualquer serviço da requerida ou que tivesse 

autorizado tal desiderato em seu nome que viesse a justificar a restrição 

em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua contestação aduziu 

a regularidade do débito negativado, haja vista a cessão de direitos de 

créditos diversos da carteira de direitos de crédito financeiros de sua 

titularidade referente a operações comerciais e cartão de crédito do 

Banco Caixa Econômica Federal, passando por assim a ser credora do 

requerente dos créditos devidos a instituição Bancária. No entanto, a 

requerida nada trouxe de provas a comprovar à validade e regularidade 

da contratação do serviço que fora levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, permanecendo por assim, no campo das meras 

alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido, in 

verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Por outro lado, melhor 

sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos 

morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação 

juntado pela requerida demonstra a existência de outras negativações em 

nome deste em data anterior à negativação em apreço e em atenta 

pesquisa realizada junto ao sistema PROJUDI/PJE foi observado que não 

existe e não possuindo até a presente data deferimento de liminar e/ou 

tutela antecipada que afastasse a validade e/ou legalidade de sua 

restrição, sendo por assim devida e válida até a presente data. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por NIVALDO SANTANA DA SILVA em desfavor do RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. para 

apenas DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da 

pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 116 de 832



1002372-11.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CANCELAMENTO DE VÔO]. 

REQUERENTE: BRUNO VINICIUS SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação indenizatória em que alega o 

autor que adquiriu passagens aéreas da requerida em 27/11/2014 para 

empreender viagem a fim de participar da formatura da sua amiga de 

infância, referente ao trecho Porto Velho/ RO – Rio Branco-AC com o voo 

previsto para o dia 16/01/2015, o que gerou o código de reserva 7CK8TT, 

porem foi impedido de embargar no dia do voo, por estar embriagado, 

obrigando o autor a ir de taxi até Rio Branco-AC. Ao final pugnou pela 

condenação da Requerida em danos matérias e danos morais. É a suma 

do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares e por não vislumbrar a necessidade de produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que o reclamante adquiriu passagens aéreas da 

empresa reclamada para o trecho Porto Velho-RO- Rio Branco-AC, para o 

dia 16/01/2015 com horário previsto para sua partida às 22;15 hrs Afirma 

que ao chegar antecipadamente ao aeroporto e após fazer seu check-in e 

ao tentar embarcar para seu vôo foi impedido e informado que não poderia 

embarcar por estar embriagado. Por fim alegou que teve ir ate a rodoviária 

para ver se tinha ônibus para Rio Branco-AC, porém não tinha, assim para 

não perder a formatura da amiga pagou um taxi ate o destino. A Requerida 

alega foi culpa do requerente que estava com um comportamento estranho 

na hora do embarque, e por medida de segurança o impediu de embarcar. 

No entanto, verifico que a Requerida não comprovou suas alegações, 

deixando de juntar qualquer prova, não se desincumbido de seu mister. 

Assim, quanto a alegação de excludente de responsabilidade, entendo 

que melhor sorte não socorre a parte requerida, tendo em vista que não 

restou comprovada a culpa do consumidor e nem a de terceiro, conforme 

quer fazer crer. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso de seu voo(1 hr) , e ainda foi impedido de 

voar não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Note-se que a reclamada, em nenhum momento, 

se preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade 

invocada, ônus que lhe incumbia, porquanto o extrato da tela de sistema 

contendo a descrição das ocorrências encontra-se incompreensível e 

poderia até ser objeto de apreciação, o que se tornou impossível ante a 

falta de diligência da reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência 

de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do voo 

contratado e o fato de ser humilhado ao ser impedido de embarcar lhe 

causaram transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por BRUNO VINICIUS SANTOS em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao requerente a 

importância de R$823,85(oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco 

centavos), em razão dos danos materiais experimentados pelo 

reclamante, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo INPC 

a contar da data do efetivo desembolso (16/01/2015) e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c 

CTN, art. 161, §1º) até o efetivo pagamento, bem como CONDENAR ainda 

a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição.” Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002361-16.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por HOTEL URBANO 

VIAGENS E TURISMO S.A, .no qual se insurge contra a sentença retro, 

sustentando que os fatos relatados na inicial não comprovam qualquer 

ofensa à dignidade ou personalidade do autor, sendo injustificado a 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215846 Nr: 3647-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLO RENATO MACHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Alessandro Francisco Leite, para 

que apresente memoriais finais dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 62767 Nr: 303-72.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 3866-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82246 Nr: 8708-63.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.
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Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83238 Nr: 9671-71.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 88810 Nr: 4321-68.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201778 Nr: 4533-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184179 Nr: 4734-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 119 de 832



 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 5815-36.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA FERRETTI VALENTE - 

OAB:MT 9994-B

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2126-13.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210431 Nr: 10325-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA PUCHO TUPURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 
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tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82540 Nr: 9014-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81137 Nr: 7656-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÊLICA CORRÊA 

PRIMO - OAB:13.470

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 39660 Nr: 4884-38.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PASCALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT, MARIA ANGÊLICA CORRÊA PRIMO - OAB:13.470

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 12778 Nr: 2248-41.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARIA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 
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em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 18762 Nr: 312-10.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 28646 Nr: 3820-27.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE AGUAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

Defensora Pública - OAB:Defens. Pública

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 27732 Nr: 3020-96.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 
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pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 55080 Nr: 2537-61.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN WLADEMIR SOUZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 997-46.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS MULEZINE VETORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSON PEREIRA - 

OAB:SP/00

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131802 Nr: 479-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo 479-12.2011.811.0006. Cód. 131802.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o réu não deu início ao cumprimento da pena, passando a fluir 

o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao MP.

Verifica-se, assim, ante a pena aplicada ao caso, que não transcorreu o 

lapso temporal necessário para a decretação da extinção da pena, 

conforme se infere do cálculo prescricional realizado por este magistrado 

na data de hoje, sendo que o prazo fatal da presente guia se dará em 

27/08/2021, havendo a necessidade de manutenção do feito junto ao 

arquivo provisório.

 Posto isso, deverá o feito retornar ao arquivo provisório devendo-se 

aguardar o transcurso do prazo da suspensão deste, bem como o 

decurso do prazo prescricional.

Em caso de mandado de prisão expedido, certifique-se sobre sua inclusão 

no BNMP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 87064 Nr: 2565-24.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo 139/2009. Cód. 87064.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.
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Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (06/05/2008), incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição 

da pretensão executiva em 05/05/2014, sendo que a pena a ser cumprida 

é inferior a quatro anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda 

Marisa de Amorim, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137611 Nr: 6964-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo 6964-28.2011.811.0006. Cód. 137611.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

No caso da guia de código 91543 entendo que ocorreu a prescrição da 

pretensão executiva, visto que o réu não cumpriu a reprimenda que lhe foi 

imposta, sendo que a partir da data do trânsito em julgado da referida 

sentença passou a fluir o prazo prescricional que ocorreu em 05/06/2016, 

atento ao que preceitua o art. 109, VI do CP.

Quanto a guia de fls. 79/80, verifico que o réu não cumpriu regularmente a 

pena aplicada em regime semiaberto, sendo que o dia 27/10/2011 (fls. 61) 

passa a servir de marco para o cômputo da prescrição da pretensão 

executória.

Verifica-se, assim, ante a pena aplicada ao caso, que não transcorreu o 

lapso temporal necessário para a decretação da extinção da pena, 

conforme se infere do cálculo prescricional realizado por este magistrado 

na data de hoje, sendo que o prazo fatal da presente guia se dará em 

26/10/2023, havendo a necessidade de manutenção do feito junto ao 

arquivo provisório.

 Posto isso, deverá o feito retornar ao arquivo provisório devendo-se 

aguardar o transcurso do prazo da suspensão deste, bem como o 

decurso do prazo prescricional.

Em caso de mandado de prisão expedido, certifique-se sobre sua inclusão 

no BNMP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 68562 Nr: 6023-20.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Processo 203/2007. Cód. 68562.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data da fuga da recuperanda 

(06/01/2008 – fls. 76), incidindo o prazo fatal para ser declarada a 

prescrição da pretensão executiva, sendo que a pena que restava a ser 

cumprida é inferior a dois anos, incidindo a prescrição no dia 05/01/2012.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda Ana 

Magali Anez Castedo, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83151 Nr: 9589-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Processo 473/2008. Cód. 83151.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena em 

regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

trânsito em julgado ao MP (02/04/2007), incidindo o prazo fatal para ser 

declarada a prescrição da pretensão executiva, sendo que a pena que 

restava a ser cumprida é inferior a dois anos, atento a prisão.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Victor Maciel da Silva, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 58745 Nr: 5056-09.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEN CANAZA COLQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Processo 216/2006. Cód. 58745.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

cumprimento do cumprimento do alvará de soltura (16/02/2007 – fls. 102), 

incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição da pretensão 

executiva, sendo que a pena que restava a ser cumprida é inferior a 

quatro anos, atento a prisão provisória, incidindo a prescrição no dia 

15/02/2015.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Ruben Canaza Colque, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 101823 Nr: 6919-58.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Processo 6919-58.2010.811.0006. Cód. 101823.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o réu não deu início ao cumprimento da pena, passando a fluir 

o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao MP (09/12/2008).

Verifica-se, assim, ante a pena aplicada ao caso, que não transcorreu o 

lapso temporal necessário para a decretação da extinção da pena, 

conforme se infere do cálculo prescricional realizado por este magistrado 

na data de hoje, sendo que o prazo fatal da presente guia se dará em 

08/12/2024, havendo a necessidade de manutenção do feito junto ao 

arquivo provisório.

 Posto isso, deverá o feito retornar ao arquivo provisório devendo-se 

aguardar o transcurso do prazo da suspensão deste, bem como o 

decurso do prazo prescricional.

Em caso de mandado de prisão expedido, certifique-se sobre sua inclusão 

no BNMP 2.0.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 8826-73.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSERGIO DE SOUZA 

BARBEIRO - OAB:10.362-B

 Processo 8826-73.2007.811.0006. Cód. 71382.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena em 

regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

cumprimento do trânsito em julgado ao MP (18/06/2007), incidindo o prazo 

fatal para ser declarada a prescrição da pretensão executiva, sendo que 

a pena que restava a ser cumprida é inferior a quatro anos, atento a 

prisão provisória de aproximadamente 01 ano, 03 meses e 1 dia.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda 

Francisco Cardoso da Silva, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 6999-27.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Processo 238/2007. Cód. 69552.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

cumprimento do cumprimento do alvará de soltura (05/11/2009 – fls. 93), 

incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição da pretensão 

executiva, sendo que a pena que restava a ser cumprida é inferior a 

quatro anos, atento a prisão provisória de aproximadamente 02 anos, 08 

meses e 23 dias, incidindo a prescrição no dia 04/11/2017.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 
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todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Erwin Masabi do Santo, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82248 Nr: 8709-48.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Processo 398/2008. Cód. 82248.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o réu não deu início ao cumprimento da pena, passando a fluir 

o prazo prescricional da data do trânsito em julgado da sentença ao MP, 

tendo a prescrição ocorrido em 22/10/2011 (art. 109, V do CP).

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando José 

Carlos Areaba Rojas, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixas 

em mandados de prisão expedido.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 133195 Nr: 2035-49.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA LEVINNE CARNEIRO 

CORDEIRO - OAB:23073

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, ante a fuga ocorrida em 07/02/2011, passando a fluir o prazo 

prescricional,

Assim, ante a pena aplicada ao caso, que não transcorreu o lapso 

temporal necessário para a decretação da extinção da pena, conforme se 

infere do cálculo prescricional realizado por este magistrado na data de 

hoje, sendo que o prazo fatal da presente guia se dará em 06/02/2023, 

havendo a necessidade de manutenção do feito junto ao arquivo 

provisório.

 Posto isso, deverá o feito retornar ao arquivo provisório devendo-se 

aguardar o transcurso do prazo da suspensão deste, bem como o 

decurso do prazo prescricional.

Em caso de mandado de prisão expedido, certifique-se sobre sua inclusão 

no BNMP 2.0.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 95816 Nr: 883-97.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (24/05/2009), incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição 

da pretensão executiva, sendo que a pena que restava a ser cumprida é 

inferior a um anos, atento a prisão provisória.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando Jair 

Prado de Paula, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 86127 Nr: 1647-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

cumprimento do cumprimento do alvará de soltura (11/09/2009), incidindo o 
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prazo fatal para ser declarada a prescrição da pretensão executiva, 

sendo que a pena que restava a ser cumprida é inferior a dois anos, 

atento a prisão provisória de aproximadamente 01 ano e 1 mês e 20 dias, 

incidindo a prescrição no dia 10/09/2013.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Grover Rodrigues Sanguino, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85693 Nr: 1257-50.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (28/01/2008), incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição 

da pretensão executiva, sendo que a pena que restava a ser cumprida é 

dois anos e superior a um ano.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Benedito de Souza Pereira, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 8578-73.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, fluindo o prazo prescricional do início do cumprimento da pena em 

regime semiaberto (fls. 103 – 27/10/2009), sendo que a pena restante era 

inferior a um ano, prescrevendo em dois anos, antiga redação do art. 109, 

VI do CP, atentando-se ao resultado do recurso que diminuiu a pena para 

02 anos e 04 meses de reclusão e 240 dias multa.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda Silvia 

Moreno Monteiro, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 8397-72.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Processo 372/2008. Cód. 81880.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o réu não deu continuidade ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data da soltura (23/10/2009 – fls. 

59), sendo que a pena restante a ser cumprida é inferior a quatro anos, 

tendo a prescrição ocorrido em 22/10/2017 (art. 109, V do CP).

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Orlando Areaba Casupa, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixas 

em mandados de prisão expedido.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 70414 Nr: 7854-06.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 
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interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do transito em julgado ao 

MP (01/10/2007), sendo que a pena restante era inferior a dois anos, 

prescrevendo em quatro anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando Ivan 

José de Carvalho, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 66229 Nr: 3712-56.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBISON DIVINO ALVES - 

OAB:40966/MG

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, fluindo o prazo prescricional da inserção ao regime semiaberto (fls. 

23/07/2007), sendo que a pena restante era inferior a quatro anos, 

prescrevendo em oito anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Neimar Romis de Freitas, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 66195 Nr: 3686-58.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu continuidade ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto, passando a fluir o prazo prescricional da data do 

cumprimento do cumprimento do alvará de soltura (01/08/2007 – fls. 126), 

incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição da pretensão 

executiva, sendo que a pena que restava a ser cumprida é inferior a 

quatro anos, atento a prisão provisória de aproximadamente 02 anos e 10 

meses, incidindo a prescrição no dia 31/07/2015.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda 

Felícia Parra Carrasco, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 59770 Nr: 6051-22.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, fluindo o prazo prescricional da data em que passou de descumprir 

as condições impostas (04/04/2007), sendo que a pena restante era 

inferior a quatro anos, prescrevendo em oito anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda 

Bertha Vargas de Vasques, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Proceda-se ainda ao arquivamento dos autos em apenso, visto que 

referida pena fora cumprida na presente guia, perdendo aquele feito seu 

objeto.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 56085 Nr: 2925-61.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.
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Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, passando a fluir o prazo prescricional da data em que descumpriu 

as condições impostas (04/04/2007), sendo que a pena restante era 

inferior a quatro anos e superior a dois anos, prescrevendo em oito anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Benedicto Serrudo Serrudo, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 43918 Nr: 2406-23.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDERLEI DOS SANTOS FELIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (11/05/2005), sendo que a pena restante era superior a quatro anos e 

inferior a oito anos, prescrevendo em doze anos, atento ao prisão 

provisória no feito principal que perdurou por mais de um ano.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Sanderlei dos Santos Felizardo, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 193-44.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILDO MAURO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

Defensora Pública - OAB:Defens. Pública

 Processo 12/2005. Cód. 41519.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, fluindo o prazo prescricional do trânsito em julgado ao MP, sendo 

que a pena restante era inferior a um ano, prescrevendo em dois anos, 

atentando-se que a prisão provisória, assim como a antiga redação do 

artigo 109, VI do CP.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Jamildo Mauro Santana, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 37104 Nr: 2683-73.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, passando a fluir o prazo prescricional da data em que descumpriu 

as condições impostas (19/09/2005), sendo que a pena restante era 

inferior a dois anos, prescrevendo em quatro anos, atento a prisão 

provisória nestes autos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Edgar Nunes Salvatierra, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 31051 Nr: 6559-36.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 129 de 832



aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, passando a fluir o prazo prescricional da data em que deixou de 

descumprir as condições impostas.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando Isac 

Rocha Guimarãoes, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Atente-se a secretaria a proceder ao arquivamento dos autos de código 

28278 e 30623, ante o fato de terem sido objetos da presente unificação.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 284-71.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, passando a fluir o prazo prescricional da data em que passou de 

descumprir as condições impostas (16/02/2005), sendo que a pena 

restante era igual a dois anos, prescrevendo em quatro anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Reinaldo Bress Rivera, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Proceda-se ainda ao arquivamento dos autos em apenso, visto que 

referida pena fora cumprida na presente guia, perdendo aquele feito seu 

objeto.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 29095 Nr: 4186-66.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO REYNOLDS RAMALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, fluindo o prazo prescricional da inserção ao regime semiaberto 

(02/12/2004), sendo que a pena restante era inferior a dois anos, 

prescrevendo em quatro anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando Hugo 

Reynolds Ramallo, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 16206 Nr: 1602-94.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu continuidade ao cumprimento da 

pena, passando a fluir o prazo prescricional da data em que passou de 

descumprir as condições impostas (30/09/2009), sendo que a pena 

restante era inferior a quatro anos, prescrevendo em oito anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Laurindo Santana dos Reis Filho, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 24/2018-DF

 O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,

 RESOLVE:

NOMEAR a Servidor a KATIELE CARRIEL , brasileira, solteira, portador do 

RG nº. 20039999 SSP-MT e CPF nº 041.430.411-03 , matrícula 33148, ao 

cargo de Assessor de Gabinete I, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Diamantino, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado após a publicação deste
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Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 23 de abril de 2018.

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000883-39.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 218.971,47; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA Parte 

Ré: EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA 

KROHLING DE SOUZA Vistos etc. Em petitório de fls. 63/65, a parte 

exequente requer seja determinado ao Oficial do CRI da Comarca de 

Diamantino/MT, para que proceda com o registro da penhora do imóvel de 

matrícula n°. 41341, posto que o Registrador do CRI expediu ofício 

informando o impedimento do registro da penhora nos termos do art. 69 do 

Decreto-Lei nº 167/67. DECIDO. Com efeito, determina o artigo 69 do 

Decreto-Lei n. 167/67, que os bens objeto de hipoteca constituída por 

cédula de crédito rural são impenhoráveis, ‘in verbis’: “Art. 69. Os bens 

objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural 

não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do 

emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente 

ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da 

cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, 

sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.” 

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de permitir a penhorabilidade dos bens vinculados 

às cédulas de crédito rural: a) nos casos de créditos de natureza 

alimentar; b) nos casos de créditos de natureza trabalhista; c) nos casos 

de créditos sujeitos à cobrança via execução fiscal; d) nos casos de 

créditos do mesmo credor; e) depois de vencido o financiamento, 

resguardado o direito de prelação do credor rural hipotecário; e f) nos 

casos de anuência do credor hipotecário. Nesse viés, na hipótese que 

interessa ao caso dos autos, a impenhorabilidade de bem hipotecado por 

cédula de crédito rural prevalece apenas durante a vigência do contrato 

de financiamento. É certo que a norma supracitada dispõe ser 

impenhorável o bem gravado com hipoteca cedular. Contudo, é pacífico o 

entendimento de que essa impenhorabilidade é relativa, na medida em que 

visa proteger o direito de preferência do credor hipotecário. De qualquer 

sorte, desde que resguardado o direito de preferência dos demais 

credores hipotecários, o qual se estabelece pela ordem cronológica dos 

gravames, não há óbice a que seja realizada a penhora do imóvel gravado 

com hipoteca cedular. A propósito, cito precedente do Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL. ART. 69, DO DECRETO-LEI N.º 167/67. 

IMPENHORABILIDADE RELATIVA. O art. 69, do Decreto-lei n.º 167/67, 

preceitua que. "Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela 

cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou 

sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador 

ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou 

hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas 

da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos 

prejuízos resultantes de sua omissão." 2. A impenhorabilidade dos bens 

entregues em garantia hipotecária tanto em cédula de crédito rural como 

em cédula de crédito industrial é relativa , sendo admitida nos seguintes 

casos: a) em sede de execução fiscal, haja vista a preferência dos 

créditos tributários (RESP 471899 / SP ; Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 

DJ de 06.09.2004; RESP 563033 / SP ; deste relator, DJ de 22.03.2004; 

REsp 318.883/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 31/03/02; RESP 

268.641/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 11/11/2002; RESP 

309853 / SP ; Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 27.08.2001); b) após o 

período de vigência do contrato de financiamento (RESP 131699 / MG ; Rel. 

Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 24.11.2003; RESP 539977 / PR ; Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 28.10.2003; RESP 451199 / SP ; 

Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 26.05.2003); e c) quando 

houver a anuência do credor.(RESP 532946 / PR ; Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, DJ de 13.10.2003) 3. In casu, a regra da 

impenhorabilidade prevista no art. 69, do Decreto n.º 167/67 foi 

relativizada tendo em vista que o valor do bem excede a dívida garantida 

pela hipoteca. 4. A ratio essendi do art. 69, do Decreto-lei n.º 167/67 é a 

de proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor, 

(RE n.º 140437/SP, Rel. Ministro Ilmar Galvão, DJ de 03.02.1995). 5. A 

exegese do referido preceito explicita a preferência do detentor da 

garantia real sobre os demais credores na arrematação do bem vinculado 

à hipoteca. 6. Concluindo as instâncias ordinárias, que possuem irrestrito 

acesso às provas dos autos, concluíram que a penhora não 

comprometerá a possível execução da garantia hipotecária, revela-se 

insindicável a esta Corte Superior, por força da incidência da Súmula n.º 

07/STJ, rever tal posicionamento. 7. Recurso especial improvido. (REsp 

633463/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22.03.2005, 

DJ 25.04.2005 p. 235). Em sentido assemelhado, assim decidiu o TJ/MT, ‘in 

verbis’: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL JÁ GRAVADO POR 

FORÇA DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Embora o art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967 proíba a penhora 

ou hipoteca de bens já gravados por força de cédula de crédito rural, tal 

dispositivo deve ser lido de acordo com os fins sociais a que o 

Decreto-Lei se destina, que é o resguardo do direito de preferência do 

credor hipotecário sobre os demais. Inexistindo risco de frustação do 

direito de preferência do credor hipotecário, e havendo laudo nos autos 

indicando que o bem vale muito mais que o crédito preferencial hipotecado, 

a penhora em favor de terceiros credores deve ser admitida. Inteligência 

do art. 5º da LINDB, dos arts. 612 e 711 do CPC, dos arts. 958, 961, 964 

do CC, e do art. 5º, XXIII, da Constituição. Precedente do STJ. Recurso 

provido.” (AI 131178/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 01/04/2014). 

Registro, ainda, que é admitida a penhora desde que garantido o direito de 

preferência do credor hipotecário. Ante o exposto, DETERMINO que o 

Oficial do RGI de Diamantino/MT, proceda-se com o registro da penhora na 

matrícula sob nº41341, ressalvando que o registro da penhora 

resguardará e garantirá o direito de preferência dos credores 

hipotecários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000386-25.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: ICATU SEGUROS S/A 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao ofício 

de fls. 249, no prazo de 05 dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000589-84.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (RÉU)

JOAREZ FOELLMER RAMBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000589-84.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 362.860,68; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL Parte Ré: RÉU: JOAREZ FOELLMER RAMBO, AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida Amaggi Exportação e Importação Ltda 

apresentou contestação às fls. 141/149. Todavia, a parte requerente não 

foi intimada para apresentação de impugnação a contestação 

apresentada. Portanto, intime-se a parte requerente para apresentação de 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 23 

de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000147-55.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT21112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN BILIERI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000147-55.2016.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 5.700,21; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DIREITOS E 

TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GILBERTO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: GILVAN BILIERI Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de remoção do bem, para ser depositado nas mãos da 

parte exequente. Expeça-se mandado de remoção e depósito em mãos da 

parte exequente do bem discutido, nos termos do § 1° do art. 840, do 

NCPC. Intime-se o exequente para se manifestar se possui interesse na 

adjudicação ou hasta pública do referido bem móvel, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 1025/1029, a parte exequente requer a penhora dos 

créditos que o devedor tem com a Cooperativa Agropecuária de Produtos 

Rurais do Polo de Tangará da Serra/MT - CCOPERPOLO, tendo em vista 

não ter recebido, ainda, o seu crédito alimentar.

Da análise dos autos, verifico que o feito vem se arrastando há tempos 

sem que fossem encontrados bens da parte executada, que pudessem 

saldar a dívida, embora várias fossem as tentativas realizadas por este 

Juízo.

Entendo que o pedido de penhora, nos moldes requeridos, é perfeitamente 

possível, tendo em vista que não restaram outros meios menos gravosos 

ao executado para a solução da lide.

Ante o exposto, DEFIRO a penhora dos créditos pertencente a parte 

executada com a Cooperativa Agropecuária de Produtos Rurais do Polo de 

Tangará da Serra/MT - CCOPERPOLO, até que atinja ao valor do débito 

exequendo.

 Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido nos itens b, c e 

d, do petitório de fls. 1027/1030, consignando que as averbações no RGI 

serão as expensas da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 2825-80.2004.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Sandra Elise H. B. Alves - OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Jesuíno Sansão Corrêa da Costa - OAB:4.197, José 

Moreno Sanches Junior - OAB:4759

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

despacho de fls.288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124942 Nr: 808-80.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankental Especialidades Bioquimicas LTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara TanDewes - OAB:PR- 

63790, Silmara Regina Lamboia - OAB:28955/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) Sinézio dos Anjos

 Localidade: Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Zona Rural em 

Diamantino/MT

 Finalidade da Diligência:Arresto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 852 Nr: 172-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retificadora Diamantino Ltda, Milton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 852 Nr: 172-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retificadora Diamantino Ltda, Milton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.426, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97607 Nr: 411-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 115/116.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

...................................................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44970 Nr: 1629-65.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Leontino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Sanches Tripoloni Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB:16587/PR

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28105 Nr: 1959-38.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Declevo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Thiago Cherpinsky - 

OAB:53439/PR, Carlos Araúz Filho - OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 191/191verso.Sem prejuízo do 

exposto, dê cumprimento integral á decisão de fls. 188/189.Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

...................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 1171-43.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade do Contrato C/C Repetição de 

Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DANIEL 

PEREIRA GOMES em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 633/634, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

Em petitório de fls. 635/636, a parte Requerida comprova que o acordo foi 

cumprido em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 633/634 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 103-78.2001.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Axel Guiodani Moraes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Triunfo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Benato - 

OAB:46353/PR, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:OAB/MT 3.213, Helton 
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George Ramos - OAB:11237-A, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Arantes de 

Freitas - OAB:13.166 OAB/DF, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação das partes demandadas a cumprir o julgado.

Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa devidamente atualizada forte do §1º, do art. 523, do Código de 

Processo Civil de 2015.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5401 Nr: 165-31.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marzeu Selau, Justino Henrique Pizzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fls. 243.

Sem prejuízo do exposto, diligencia a Srª Gestora acerca do cumprimento 

da Carta Precatória.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103769 Nr: 3336-92.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a avaliação do 

imóvel penhorado.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe em 

relação ao imóvel.

 Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro 

Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de Agricultura e 

Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON ARAUJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP.: 

78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, www.araujoleiloes.com.br, 

fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Lado outro, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação 

pelo executado, tal pedido deve ser requerido ao Juízo Deprecante.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10924 Nr: 897-36.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Konageski da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Alves Lélis Neto - 

OAB:29684 - RS, Patrícia Altieri Menezes - OAB:62.522RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:5267

 Vistos etc.

Ante a redução dos honorários periciais, intime-se a parte devedora para 

efetuar o pagamento da sua cota parte. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94450 Nr: 2103-94.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelino Sanabia Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 
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providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) Carmelino Sanabria Martinez

 Localidade: Bairro Novo Diamantino em Diamantino/MT

 Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls. 

135/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21858 Nr: 796-57.2004.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido Maldonado - ME, Icec 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisandro Carlos Julio - 

OAB:265662/SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21542 Nr: 560-08.2004.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido Maldonado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001675-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MACHIONE MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001675-90.2017.8.11.0005; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CÉDULA HIPOTECÁRIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIO CESAR MACHIONE MORI Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer para Baixa de Hipoteca c/c Dano Moral ajuizada por JÚLIO CÉSAR 

MARCHIONE MORI em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que é correntista do Banco do 

Brasil, desde de 1986 e firmou com este diversas cédulas de crédito rural 

para fomentar sua atividade. Afirma que ele e seu pai, no ano de 2013, 

firmaram diversos acordos com a instituição financeira para quitação das 

dívidas e processos pendentes com essa instituição financeira. Aduz que 

quando fora realizado o acordo, a instituição financeira informou que a 

dívida oriunda do processo 84475, distribuída perante a primeira vara não 

poderia ser paga com a instituição, somente na via judicial. Alega que o 

banco ajuizou Ação Ordinária Condenatória em face do requerente e 

avalista na presente cédula. Assevera que nos autos de n°. 84475, o 

banco alegou que firmou com o requerente e seu aval contrato referente a 

Cédula Rural de n°. 13/20265-0, concedendo aos mesmos crédito fixo até 

o limite de R$ 27.135,00, asseverando que o requerente e o aval utilizaram 

os créditos indicados e não honraram com os pagamentos das 

prestações. Aduz que nos autos de n°. 84475, requereu a condenação do 

requerente, no importe de R$ 9.981,79 (nove mil novecentos e oitenta e um 

reais e setenta e nove centavos). Informa que em sede de contestação, 

efetuou o pagamento da dívida executada. Atesta que em 2013, o pai do 

requerente e sua mãe, venderam 209 hectares da área pertencente a 

estes, localizada no Sumidouro, e registrada na matrícula perante o 

Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, n°. 4.572, para pagamento 

dos acordos realizados com o banco. Ressalta que no corrente ano de 

2017, o comprador da área de 209 hectares concluiu o pagamento feito 

aos pais do requerente, o qual pugnou perante o Cartório de Registro a 

referida transferência, sendo negado em razão de duas hipotecas ainda 

existentes no imóvel. Afirma que não conseguiu proceder a transferência 

dos 209 hectares já vendidos e recebidos pelos pais do requerente. Aduz 

que o autor se deslocou a agência bancária, a qual lhe informou que a 

hipoteca que impossibilitava a transferência do imóvel se referia a dívida 

oriunda dos autos de n°. 84475. Alega que a advogada responsável pelo 

processo requereu a baixa da hipoteca perante o Juízo competente, 

contudo, notou que não consta como codevedor, ou executados, os pais 

do requerente. Por fim, afirma que o patrono pugnou ao Juízo requerendo 

a baixa da hipoteca, no entanto, o feito já foi sentenciado, impossibilitando 

a apreciação do pedido. Requereu a tutela de urgência antecipatória, para 

determinar que o banco, colacione nos autos carta de liberação da 

hipoteca do imóvel, objeto do processo 84475, dívida oriunda da cédula 

rural de n°. 96/70153. Juntou documentos, às fls. 19/33. Foi determinada a 

emenda da inicial, para que a requerida colacionasse aos autos 

documentos que comprovassem o alegado, às fls.43/44. A parte 

requerente colacionou documentos, às fls. 48/285, pugnando pela 

retificação da inicial para corrigir erro material, na parte dos pedidos, 

pugnando que o n°. 96/70153 fosse substituído pelo n°. 20/97323-3. Passo 

a análise do pedido. Inicialmente, passo a análise do pedido de Justiça 

Gratuita. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. A prova produzida pela Declaração de 

Hipossuficiência e Declaração de Isenção (ids. 111598886 e 111598885) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Além disso, o fato de 

estar representada em Juízo por advogado particular não impede o 

deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a capacidade 

econômica. Assim, diante dos documentos colacionados aos autos pela 

parte autora, e não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no 

sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e os 
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honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Ademais, entendo que ao presente caso devem ser aplicadas 

as regras da legislação consumerista, ante a relação de consumo que se 

apresenta. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo". No que tange ao pedido antecipatório para que 

a parte requerida colacione aos autos carta de liberação de hipoteca do 

imóvel, objeto do processo de cód. 84475, tenho comigo que o pedido 

deve ser deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança 

das alegações estão presentes, já que foram acostados aos autos aditivo 

de retificação e ratificação da Cédula Rural Pignoratícia de n°. 20/97323-3, 

bem como a cédula que embasa a ação de cód. 84475, com o mesmo 

número, qual seja, 20/97323-3, às fls. 49/51 e 79/83. Ademais, na 

matrícula do imóvel consta averbação de hipoteca de 71° da mesma 

cédula rural e pignoratícia de n°. 20/97323-3, às fls. 48. Também se 

encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, 

porquanto inquestionáveis estão sendo os prejuízos da parte requerente, 

uma vez que não consegue transferir área que já fora vendida, tendo em 

vista constar a hipoteca ainda sobre a cédula rural que já fora 

devidamente quitada, nos autos de cód. 84475. Nesse sentido, segue 

entendimentos jurisprudenciais: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – BAIXA DE HIPOTECAS– POSSIBILIDADE – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – EXEGESE DO ART. 273 DO CPC – LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

AGRAVADO – RECONHECIMENTO EM ANÁLISE COGNITIVA SUMÁRIA – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À LEGITIMIDADE 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)”.(AI 63731/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014). “Apelação Cível – AÇÃO de 

indenização por danos morais – CANCELAMENTO DE HIPOTECA EM 

REGISTRO DE IMÓVEL – ADIMPLIMENTO da obrigação MEDIANTE ACORDO 

HOMOLOGADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE DE BAIXA PELO DEVEDOR – 

Ilícito civil não configurado – Dever de indenizar que não se reconhece – 

ônus sucumbencial mantido – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

cancelamento do registro de hipoteca averbado em matrícula de imóvel 

depende de autorização expressa (art. 251, I, da Lei 6.015/73) ou 

respectiva prova que, no caso presente, seria o adimplemento da 

obrigação principal (art. 1499, I e 1500 do CC). A devedora, de posse do 

acordo homologado judicialmente, que deu ampla quitação à obrigação, 

não se preocupou em proceder ao cancelamento do registro de hipoteca, 

não podendo atribuir ao credor o ônus decorrente da sua inércia. Não 

estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que 

se falar em indenização por danos morais”. (Ap 95097/2013, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/11/2013, Publicado no DJE 09/12/2013). Ante o exposto, DEFIRO a 

medida de urgência pleiteada, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, determinando que a parte requerida colacione nos autos carta 

de liberação da hipoteca do imóvel, objeto do processo 84475, dívida 

oriunda da cédula rural de n°.20/97323-3. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 04 de julho de 2018, às 12:30 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intime-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENILSON ROSA DE SOUZA (EXECUTADO)

VENILSON ROSA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000472-93.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 93.178,92; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: VENILSON ROSA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, VENILSON 

ROSA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de V.R. DE SOUZA ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 105/107, as 

partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

105/107), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43589 Nr: 253-44.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls.281, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 936-23.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Eloi Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8140-B, Leonardo de Mattos - OAB:2.234 OAB/RO, Oleige 
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Cassiano Sbabo - OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Leal Tadeu de Queiroz - OAB:4.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VERÔNICA 

WEGERMANN, para devolução dos autos nº 936-23.2006.811.0005, 

Protocolo 29763, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 2200-07.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 254, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82707 Nr: 1484-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Onorio Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 238, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 1878-45.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Lair Adari, Ana Carolina de Souza Adari 

Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso- Secretaria de 

Fazenda -SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Intimação do Patrono do autor para, no prazo de 05 dias, se manifestar 

acerca de fls. 427/429.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88157 Nr: 446-54.2013.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdMS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O, Jorge Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que fique ciente do Ofício de 

fls. 103, do 1º Serviço Registral de Diamantino - MT, onde Ofico 199/2018 - 

1º Serv. Registral de Diamantino , onde nformam a impossibilidade de 

proceder o cumprimento da ordem referente as matrículas 30.032, 36.670 

e 36.671

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora da exequente para manifestar quanto a 

devolução da carta precatoria.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PARENTI BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012248-73.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 5.471,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, 

PERDAS E DANOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIO PARENTI BITTENCOURT 

Parte Ré: REQUERIDO: JOSENIL NOGUEIRA DA SILVA Vistos. Cumpra-se 

o despacho anterior. Diamantino, 23 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000430-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001342-41.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEBER JUNIOR DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que o autor não nega a relação jurídica com a ré, apenas narra que 

desconhece o valor do débito inscrito, uma vez que não possui débitos 

com a requerida, não bastando a simples impugnação para retirada da 

restrição nos órgãos de proteção de crédito, havendo assim, a 

necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Além do 

mais, em consulta ao SPC e SERASA nesta data, verifico que esta não é a 

única inscrição existente no nome do autor, conforme extrato anexo, o 

que torna claro que não existe qualquer risco de dano ao autor em 

aguardar o resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Intime-se ainda a parte autora para que corrija o valor da 

causa, no prazo de 15 dias, estabelecendo o valor pretendido a título de 

danos morais, sob pena de inépcia da inicial, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do CPC. V. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012469-56.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida ALLINE para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000428-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o exequente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000430-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000430-10.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO 

ANTUNES BADU Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que 

nunca teve relação comercial com a reclamada, o que deve ser levado em 

consideração até a contestação da ré É de se mencionar que é fato 

comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à solicitação 

de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente da credora de 

conceder crédito sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000429-25.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES].Parte Autora: 

REQUERENTE: EDVALTON PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 
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inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014911-29.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014911-29.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVANO RODRIGUES 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ADEMAR ARI Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA PEREIRA DE LOYOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000437-36.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANTANA PEREIRA DE LOYOLA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 22 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000428-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000428-40.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA] Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIEGO ANTUNES BADU Parte Ré: REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que 

nunca teve relação comercial com a reclamada, o que deve ser levado em 

consideração até a contestação da ré É de se mencionar que é fato 

comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à solicitação 

de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente da credora de 

conceder crédito sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000431-92.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 140 de 832



INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: JAYNE ARRUDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BELA 

IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico que a parte autora possui outras inscrições, não 

havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo manifestação no 

prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000432-77.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WILSON BHERING Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que não firmou contrato algum com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de serviços, tudo colaborado com a atitude 

negligente da credora de conceder sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no 

artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a 

requerida para que realize imediatamente a baixa na inscrição em questão 

até determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE AGRIPINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000435-32.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSIMEIRE AGRIPINA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar o perigo de dano. É que embora a parte autora alegue que não 
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firmou contrato algum com a reclamada, em consulta ao SPC e SERASA 

constata-se que esta não é a única inscrição existente em seu nome, de 

forma que não existe qualquer risco de dano a autora em aguardar o 

resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa da inscrição em questão, seu nome continuará 

inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 23 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000434-47.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA PRADO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que não firmou contrato algum com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de serviços, tudo colaborado com a atitude 

negligente da credora de conceder sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 – Intime-se ainda a parte autora através de seu 

patrono para que junte aos autos o comprovante de endereço da 

residência locada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por inépcia 

da inicial. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 23 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALCLECIO SANTANA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000433-62.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALCLECIO SANTANA DA GUIA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar o perigo de dano. É que embora a parte autora alegue que não 

firmou contrato algum com a reclamada, em consulta ao SPC e SERASA 

constata-se que esta não é a única inscrição existente em seu nome, de 

forma que não existe qualquer risco de dano ao autor em aguardar o 

resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa da inscrição em questão, seu nome continuará 

inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 23 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000432-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000432-14.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANTONIO BENEDITO MARQUES Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE FERREIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme manifestação em audiência sobre o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 20 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-06.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (REQUERIDO)

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT0020486A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010640-06.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WIRAN DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLENICE DOS 

ANJOS ROSA, BENJAMIN PEREIRA DE BARROS Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência 

de instrução, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 20 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de Abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001686-22.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALINE FERREIRA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a 

impugnação ao valor da causa formulada pela ré, vez que se a parte 

autora optou pelo procedimento sumaríssimo, tal situação importou em 

renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na forma 

do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este Juizado para 

apreciar o feito. Analisada a questão preliminar, passo a julgar o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada de diversos 

prints do sistema de interno, tendo localizado a conta em nome da autora 

inscrita no SPC/SERASA e evidenciado a existência de extratos de 

consumo do plano de telefonia contratado no telefone nº. (65) 

(65)996359781. Ademais, demonstrou a ré a existência de diversos 

pagamentos realizados pela linha telefônica contratada e registros de 

atendimentos ao consumidor, afastando, assim, a suposta ilicitude na 

exigência da dívida e inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. 

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do 

débito pela autora, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada ou a eventual quitação do débito debatido. 
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Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, em 20 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 20 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MENDES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001255-85.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARINES MENDES CAMILO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência do autor, vez que consta no site do SPC/SERASA 

que o autor reside nesta Comarca, bem assim pelo fato de o comprovante 

de endereço declinado na peça inicial não ter sido elidido por qualquer 

prova pela ré e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a 

referida questão. Ademais, rejeito a impugnação ao valor da causa 

formulada pela ré, vez que se a parte autora optou pelo procedimento 

sumaríssimo, tal situação importou em renúncia ao pequeno crédito 

excedente pretendido inicialmente, na forma do artigo 3º, §3º, da Lei 

9.099/95, restando competente este Juizado para apreciar o feito. Passo 

ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, ainda que 

verbal, realizado entre as partes, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não se verifica. Isso porque os prints retirados 

do sistema interno da ré são em sua maioria ilegíveis e, ainda, a assinatura 

aposta no contrato apresentado guarda divergência com a assinatura 

constante no documento pessoal da autora, sendo que o contrato foi 

celebrado com a informação de que a residência da autora seria em outro 

Estado (Brasília-DF), logo, tais provas não são suficientes para comprovar 

a existência de relação jurídica e de débito pendente pela promovente. 

Nesta linha a ré não apresentou eventuais faturas enviadas à autora e/ou 

de atendimentos, gravações telefônicas, ou, por fim, o extrato de consumo 

dos serviços da ré, provas que poderiam constituir fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da ação. No 

entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme consulta deste juízo o autor anotações preexistentes no 

SPC/SERASA e outras bases, conforme segue: C O N S U L T A D E B A L 

C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: MARINES MENDES 

CAMILO DATA NASCIMENTO: 30/04/1982 CPF: 019.369.511-18 -------------

------------------------------ NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: 

CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 16/06/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 7234 VALOR: 271,35 DATA INCLUSAO: 30/07/2015 * 

CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA 

VENCIMENTO: 27/03/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 7068 VALOR: 

454,08 DATA INCLUSAO: 13/05/2015 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/05/2015 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 0210405104 VALOR: 165,51 DATA INCLUSAO: 

11/09/2015 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/04/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0206309354 VALOR: 64,64 

DATA INCLUSAO: 17/07/2015 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM -----

-------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10 BAIRRO: VILA SANTA MARIA CIDADE: 

JATAI / GO ------------------------------------------- E, assim sendo, diante a 

existência de inscrições negativas preexistentes e não havendo prova de 

irregularidade destas anotações realizadas pela Eletrokasa no 

SPC/SERASA, não se mostra cabível a indenização por danos morais no 

caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado 

supracitado, o pedido de reparação por danos morais é improcedente. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de 

inexistência do débito discutido nos autos e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 20 de Abril de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 
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anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de Abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001515-65.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUELEN CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de 

indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a 

parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não 

foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Por fim, rejeito a impugnação ao endereço de residência do 

autor, vez que o comprovante de endereço apresentado tem como titular a 

genitora da promovente, além disso, o cadastro do SPC/SERASA consta 

como sendo o endereço da autora a Cidade de Alto Paraguai/MT e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefônica em aparelho celular de nº. (65) 9336-1631 durante 

os anos de 2015 e 2016, sendo que as faturas emitidas eram enviadas na 

mesma Cidade e CEP que reside a autora. Além disso, verifica-se que a 

fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela 

requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se 

que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Ainda que assim 

não fosse, o pedido de dano moral é manifestamente improcedente ante a 

existência de negativação anterior existente em nome da parte autora 

ocultada na petição inicial, conforme segue: C O N S U L T A D E B A L C A 

O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: SUELEN CRISTINA 

OLIVEIRA RODRIGUES DATA NASCIMENTO: 05/11/1990 CPF: 

036.909.561-88 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

ENXOVAL AMANDA ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT 

DATA VENCIMENTO: 28/11/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 269 

VALOR: 330,00 DATA INCLUSAO: 19/01/2017 * CREDOR: M C DE 

OLIVEIRA LOPES EPP ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA 

VENCIMENTO: 04/03/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 24 VALOR: 

300,90 DATA INCLUSAO: 17/07/2016 * CREDOR: M C DE OLIVEIRA LOPES 

EPP ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 

04/06/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 24 VALOR: 130,85 DATA 

INCLUSAO: 17/07/2016 * CREDOR: M C DE OLIVEIRA LOPES EPP 

ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 04/04/2016 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 24 VALOR: 300,90 DATA INCLUSAO: 

17/07/2016 * CREDOR: M C DE OLIVEIRA LOPES EPP ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 04/05/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 24 VALOR: 300,90 DATA INCLUSAO: 17/07/2016 * CREDOR: 

DU CÉU MODA INTIMA ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT DATA 

VENCIMENTO: 02/12/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: ARI VALOR: 

644,40 DATA INCLUSAO: 28/05/2015 Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o 

reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 5% do valor 

da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Revogo os 

benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de 

abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-50.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001516-50.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, 

primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, 

devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração de 

forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as 

custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase 

sequer há condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, 

conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Por fim, rejeito a 

impugnação ao endereço de residência do autor, vez que o cadastro 

existente no SPC/SERASA consta como sendo o endereço da parte autora 

a Cidade de Alto Paraguai/MT e, não evidenciada qualquer irregularidade, 

resta afastada a referida questão. Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefônica em aparelho celular de nº. (65) 9223 5035 durante 

o ano de 2013, sendo que as faturas emitidas eram enviadas na mesma 

Cidade e CEP que reside a parte autora. Além disso, verifica-se que a 

fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela 

requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se 

que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Importante ressaltar que a própria parte 

autora já confessou que era titular da linha (65) 9223-5035, vinculado ao 

número de contrato questionado no presente processo, considerando a 

propositura da ação n. 8013531-68.2013.811.0005 ajuizada em face da 

empresa Ré no ano de 2013 pelo autor, não havendo o que se falar em 

“inexistência de negócio jurídico”. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Ainda que assim 

não fosse, o pedido de dano moral é manifestamente improcedente ante a 

existência de negativação anterior existente em nome da parte autora 

ocultada na petição inicial, conforme segue: C O N S U L T A D E B A L C A 

O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: SEBASTIAO 

MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO DATA NASCIMENTO: 02/10/1981 CPF: 

994.247.541-91 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 

10/11/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 1345 VALOR: 256,68 DATA 

INCLUSAO: 29/12/2013 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - 

JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 30/09/2013 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 1316 VALOR: 576,03 DATA INCLUSAO: 13/11/2013 -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------

------------------- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 

774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/10/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2128813941 

VALOR: 91,68 DATA INCLUSAO: 10/02/2014 -----------------------------------

-------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE 

ORIGEM ------------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / 

GO ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10 BAIRRO: VILA SANTA MARIA 

CIDADE: JATAI / GO ------------------------------------------- RESULTADO 

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser 

analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa 

de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. 

Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor 

da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, 

bem como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-47.2015.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010398-47.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES] Parte Autora: REQUERENTE: BENILDE DE ARAUJO 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 23 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180325 Nr: 10764-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDVÚCDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:22.043, CAROLINA PERRI SIQUEIRA - OAB:11.653, VINICIUS 

COELHO DO PRADO - OAB:20.888

 INTIMAÇÃO dos patronos constituídos da requerida acerca da AUDIÊNCIA 

de oitiva de testemunhas, que se realizará na data de 24/05/2018, às 14h, 

no Plenário do Tribunal do Júri de Primavera do Leste-MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180324 Nr: 10763-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:22.043, CAROLINA PERRI SIQUEIRA - OAB:11.653, VINICIUS 

COELHO DO PRADO - OAB:20.888

 INTIMAÇÃO dos patronos constituídos da requerida acerca da AUDIÊNCIA 

de oitiva de testemunhas, que se realizará na data de 24/05/2018, às 15h, 

no Plenário do Tribunal do Júri de Primavera do Leste-MT

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000366-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ OAB - 997.287.101-00 

(PROCURADOR)

CELMA DE OLIVEIRA MARTINS OAB - 104.488.451-72 (PROCURADOR)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. (REQUERIDO)

J. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000366-35.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELCIONES GERVASIO 

VALDAMERI PROCURADOR: CELMA DE OLIVEIRA MARTINS, LAURA 

LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ REQUERIDO: JULLIANA RATI 

VASTAY, M.L.V. Vistos, em correição. Intimem-se as partes para que se 

manifestem se concordam com a modalidade de guarda compartilhada, 

conforme sugerido pela Assistente Social e pelo MP. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000366-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ OAB - 997.287.101-00 

(PROCURADOR)

CELMA DE OLIVEIRA MARTINS OAB - 104.488.451-72 (PROCURADOR)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. (REQUERIDO)

J. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000366-35.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELCIONES GERVASIO 

VALDAMERI PROCURADOR: CELMA DE OLIVEIRA MARTINS, LAURA 

LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ REQUERIDO: JULLIANA RATI 

VASTAY, M.L.V. Vistos, em correição. Intimem-se as partes para que se 

manifestem se concordam com a modalidade de guarda compartilhada, 

conforme sugerido pela Assistente Social e pelo MP. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000420-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGRACIMAR VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAEVI DE SOUZA SILVA OAB - 348.152.748-94 (REPRESENTANTE)

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO)

LORENA RAMIN OAB - 031.197.581-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS SABADIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001193-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. A. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001193-46.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AMILTON RODRIGUES DE 

CARVALHO INVENTARIADO: LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO 

Vistos em correição. Cuida-se de inventário proposto pelo viúvo meeiro 

Amilton Rodrigues de Carvalho diante do falecimento de Lucirene Maria 

Almeida Carvalho. O inventariante apresentou as primeiras declarações, 

bem como juntou aos autos certidão negativa de débitos fiscais Em razão 

da existência de herdeiro incapaz, o processo tramitou como inventário. 

As Fazendas Públicas manifestaram desinteresse no feito diante da 

inexistência de débitos fiscais. O inventariante juntou comprovante de 

recolhimento da GIA ITCD (ID 8033321) e apresentou as últimas 

declarações pugnando pela expedição do formal de partilha no sentido de 

que sejam os bens inventariados integralmente atribuídos ao menor Maxuel 

Rodrigues de Almeida, filho da de cujus com o inventariante, de modo que 

este último permaneça como tutor do menor. O Ministério Público se 

manifestou favoralmente à expedição do formal de partilha, desde que 

juntadas as certidões negativas das Fazendas Públicas. Juntadas as 

respectivas certidões das Fazendas Públicas Federal e Municipal, vieram 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando 

atentamente os autos, verifico que foram cumpridas todas as formalidades 

legais. O herdeiro está devidamente representado e o Ministério Público 

está de acordo com a forma que deve se dar a partilha dos bens deixados 

pela falecida. O inventariante cumpriu todas as determinações judiciais, 

apresentando as declarações de bens e herdeiros, plano de partilha, 

certidões negativas de débitos fiscais da de cujus e o comprovante de 

recolhimento do ITCD. Desta forma, não há óbice para a homologação do 

plano de partilha da forma pretendida pelo herdeiro e o cônjuge supérstite. 

Diante disso, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 

654, do CPC, JULGO para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, A 

PARTILHA dos bens deixados pelo falecimento de LUCIRENE MARIA DE 

ALMEIDA CARVALHO, na forma constante dos autos, salvo erro ou 

omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha, 

consoante disposto nas últimas declarações. Adotadas tais providências, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publicada e registrada no sistema Apolo. Ciência às partes e ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001193-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. A. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL, DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. AMILTON 

RODRIGUES DE CARVALHO, brasileiro, viúvo, empresário, portador da 

Carteira de Identidade (CI) nº 671142 SSP/MT, inscrito do Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) n°. 589.660.131-04, residente e domiciliado á rua 

Jacarandá, n°. 742, Residencial Buritis, na cidade de Primavera do 

Leste/MT, telefone: (66) 99953-8435, e-mail catia_bressan@hotmail.com, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus advogados e bastante procuradores (procuração anexa), com 

fundamento nos artigos 611 e seguintes do CPC, requerer a ABERTURA 

DE INVENTÁRIO do patrimônio deixado em virtude do falecimento, ab 

intestato, de Lucirene Maria de Almeida Carvalho, prestando para tanto, as 

seguintes declarações: I – DA JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, por ser o 

requerente pessoa carente na acepção jurídica do termo, não tendo 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, conforme 

declaração anexa e com fulcro no art. 4º da Lei 1.060/50, se requer a 

concessão de justiça gratuita. Em face do que foi anteriormente relatado, 

faz-se relevante respaldar o pedido nos diplomas legais, sendo os 

mesmos, a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

garante o acesso à justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, e também a Lei 1.060/50 e arts. 98 e seguintes do NCPC, que 

regem todo o instituto da assistência judiciária. II – DA AUTORA DA 

HERANÇA LUCIRENE MARIA DE ALMEIDA CARVALHO, faleceu no Hospital 

Santa Rosa na cidade de Cuiabá, às 12:05 horas do dia 07 de fevereiro de 

2017, conforme atesta a certidão de óbito anexa, exarada pelo Cartório do 

3° Registro Civil da Comarca de Cuiabá/. Era brasileira, filha de Vicente 

Rodrigues de Almeida e Agripina Maria de Almeida, casada, empresária, 

portadora da CI nº 1336283-6 – SSP/MT, e do CPF nº. 013.105.981-50, 

residia no endereço rua Jacarandá, n°. 742 – Residencial Buritis, na 

cidade de Primavera do Leste/MT. Não deixou testamento conhecido ou 

disposição de última vontade, não deixou bens a inventariar e 1 (um) filho. 

III – DO ESPOSO OU COMPANHEIRO SUPÉRSTITE/MEEIRO AMILTON 

RODRIGUES DE CARVALHO, brasileiro, viúvo, empresário, portador da 

Carteira de Identidade (CI) nº 671142 SSP/MT, inscrito do Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) n°. 589.660.131-04, residente e domiciliado á rua 

Jacarandá, n°. 742, Residencial Buritis, na cidade de Primavera do 

Leste/MT, telefone: (66) 99953-8435, e-mail catia_bressan@hotmail.com. 

Foi casado em regime de comunhão parcial de bens com o de cujus, entre 

o período compreendido de 24 de julho de 1992 até a data de seu 

falecimento, conforme certidão de casamento anexa. O requerente se 

acha na posse e na administração da herança, é o administrador 

provisório natural do espólio, cabendo-lhe representá-lo ativa e 

passivamente, até que o inventariante preste compromisso. IV – DOS 

HERDEIROS A de cujus deixou um filho: MAXUEL RODRIGUES DE 

ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de setembro de 2005, menor 

absolutamente incapaz, filho de AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO e 

LUCIRENE ALMEIDA DE CARVALHO assistido ou representado por seu 

genitor AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO, brasileiro, viúvo, 

empresário, portador da Carteira de Identidade (CI) nº 671142 SSP/MT, 

inscrito do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) n°. 589.660.131-04, 

residente e domiciliado á rua Jacarandá, n°. 742, Residencial Buritis, na 

cidade de Primavera do Leste/MT, (cópia da certidão de nascimento 

anexa), V – DA GUARDA Com o falecimento da genitora, o menor MAXUEL 

RODRIGUES DE ALMEIDA, ficará na sob guarda de seu genitor AMILTON 

RODRIGUES DE CARVALHO, residindo na mesma residência da família e 

frequentando a mesma escola, sem alterar sua rotina; porque o 

Requerente pleiteia seu reconhecimento liminar, base no art. 311 e 

seguintes do CPC. VI – DO ESPÓLIO Excluído a meação do requerente e 

cônjuge AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO, o espólio é composto por 

50% (cinquenta por cento) dos bens abaixo descrito, por se tratar de bem 

comum do casal, adquirido na constância da união estável. Assim, o 

espólio deixado pela inventariado é constituído dos seguintes bens: a) 

Empresa: AMC Artes Gráficas LTDA, inscrita no CNPJ: 

094.471.268/0001-86; avaliado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

b) Lote Urbano: Lote 18, Quadra 28, Loteamento Buritis, 240m², matrícula 

14.027. Avaliado no valor de R$ 49.948,80 (quarenta e nove mil 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). VII - DAS DÍVIDAS 

E OBRIGAÇÕES DEIXADAS PELA FALECIDA A inventariada não deixou 

dívidas. VIII - DA PARTILHA O plano de partilha será apresentado em 

momento oportuno para fins de instrução do presente processo, após a 

juntada dos documentos a serem requeridos mediante via judicial. IX - DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, requer a esse Juízo: a) A concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária, com base na Lei nº 1.060/50, por se 

declarar incapaz de custear as despesas processuais sem prejuízo a seu 

sustento e ao de sua família; b) Seja o requerente AMILTON RODRIGUES 

DE CARVALHO, nomeado para o encargo de Inventariante na presente 

ação, deferindo-lhe prestar compromisso, vez que é esposo do de cujus e 

encontra-se na administração dos bens por este deixado; c) a admissão 

desta petição como primeiras declarações do requerente, por conter as 

informações legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade 

do processo e de suas formas; d) a citação do herdeiro, cuja qualificação 

e cujo domicílio residencial foram elencados em tópico específico dessa 

petição, para que conheçam esta demanda e ofereçam suas alegações, 

se desejarem; e) a intimação do (a) representante do Ministério Público, 

ante à presença de interesse do herdeiro absolutamente incapaz; f) 

Requer ainda, a guarda do menor e seu reconhecimento liminar, base no 

art. 311 e seguintes do CPC; convertendo-se em definitiva ao final da 

demanda; g) a PROCEDÊNCIA do pedido para que, após regular 
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processamento do feito, seja expedido o competente formal de partilha 

nos termos do plano de partilha a ser apresentado em momento oportuno 

nos autos; Requer, ainda provar o alegado, por todos os meios de provas 

em direito admissível. Dá-se a causa o valor estimado dos bens a 

inventariar, R$ 54.948,80 (cinquenta e quatro mil e novecentos e quarenta 

e oito reais e oitenta centavos). Nestes termos, Pede-se e espera 

deferimento. Primavera do Leste, 06 de abril, de 2017. 

_________________ Alan Teles Nogueira OAB/MT 18.134 - O 

_________________ Cátia Simone Bressan OAB/MT 20.437

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001193-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. A. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001193-46.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AMILTON RODRIGUES DE 

CARVALHO INVENTARIADO: LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO 

Vistos em correição. Cuida-se de inventário proposto pelo viúvo meeiro 

Amilton Rodrigues de Carvalho diante do falecimento de Lucirene Maria 

Almeida Carvalho. O inventariante apresentou as primeiras declarações, 

bem como juntou aos autos certidão negativa de débitos fiscais Em razão 

da existência de herdeiro incapaz, o processo tramitou como inventário. 

As Fazendas Públicas manifestaram desinteresse no feito diante da 

inexistência de débitos fiscais. O inventariante juntou comprovante de 

recolhimento da GIA ITCD (ID 8033321) e apresentou as últimas 

declarações pugnando pela expedição do formal de partilha no sentido de 

que sejam os bens inventariados integralmente atribuídos ao menor Maxuel 

Rodrigues de Almeida, filho da de cujus com o inventariante, de modo que 

este último permaneça como tutor do menor. O Ministério Público se 

manifestou favoralmente à expedição do formal de partilha, desde que 

juntadas as certidões negativas das Fazendas Públicas. Juntadas as 

respectivas certidões das Fazendas Públicas Federal e Municipal, vieram 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando 

atentamente os autos, verifico que foram cumpridas todas as formalidades 

legais. O herdeiro está devidamente representado e o Ministério Público 

está de acordo com a forma que deve se dar a partilha dos bens deixados 

pela falecida. O inventariante cumpriu todas as determinações judiciais, 

apresentando as declarações de bens e herdeiros, plano de partilha, 

certidões negativas de débitos fiscais da de cujus e o comprovante de 

recolhimento do ITCD. Desta forma, não há óbice para a homologação do 

plano de partilha da forma pretendida pelo herdeiro e o cônjuge supérstite. 

Diante disso, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 

654, do CPC, JULGO para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, A 

PARTILHA dos bens deixados pelo falecimento de LUCIRENE MARIA DE 

ALMEIDA CARVALHO, na forma constante dos autos, salvo erro ou 

omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha, 

consoante disposto nas últimas declarações. Adotadas tais providências, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publicada e registrada no sistema Apolo. Ciência às partes e ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000694-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000694-62.2017.8.11.0037 AUTOR: JENEFER MULLER RÉU: KENEDY 

CAMPOS DA COSTA Vistos, em correição. Intime-se, pessoalmente, a 

autora, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento do feito e, 

se for o caso, requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177570 Nr: 9364-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES FERREIRA, ADIANA BEZERRA 

CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pesem os argumentos de Abner, acolho a justificativa 

apresentada pela inventariante em sua defesa, eis que comprova a 

realização de destituição do advogado, via correios.Desse modo, e ainda, 

ante ao fato de que não restaram comprovadas as alegações de 

dilapidação de bens do espólio ou aquisição de dívidas, entendo que a 

inventariante atende as diligências necessárias ao andamento do 

processo, razão pela qual mantenho-na em tal encargo.Regularizada a 

representação processual, intime-se o herdeiro Abner para que se 

man i fes te  sobre  as  p r ime i ras  dec la rações . In t imem-se . 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 20 de Abril de 2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166718 Nr: 3552-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

Fernanda Kristoschek Mayer - OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 166718

Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial de fls. 49, para tanto, designo audiência para o 

dia 20/06/2018, às 13h50min, oportunidade em que as partes poderão 

transacionar acerca da realização de exame de DNA.

Serve a presente como mandado de intimação/Carta Precatória, se for o 

caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 19 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125404 Nr: 7975-28.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Diante do falecimento do réu (f. 156), intime-se a parte autora para que 

promova a habilitação dos sucessores do falecido, nos termos do art. 687 

e seguintes do CPC. Para tanto, suspendo o presente feito pelo prazo de 

30 (trinta dias).

Procedida à habilitação, citem-se os réus para que se pronunciem no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690, do CPC), e em seguida venham-me 

conclusos para decisão sobre o pedido de habilitação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164292 Nr: 2352-75.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o endereço da genitora para 

realização da avaliação.

Certifique-se quanto à participação das partes na Oficina de Pais e Filhos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 195770 Nr: 6789-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLDS, ADST, IDSTT, MDSTT, RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a audiência designada nos autos 195535.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 203223 Nr: 914-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPMdA, LARISSA ROSA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Obrigação de Fazer (saúde) n.º 914-43.2018.811.0037

Código nº 203223

Vistos etc.

Certifique-se se o Estado de Mato Grosso foi intimado acerca da decisão 

proferida à fl. 92. E em caso negativo, expeça-se ofício ao juízo 

deprecado solicitando informações acerca do seu cumprimento, com 

urgência.

Defiro parcialmente o pleito da Defensoria pública, mais precisamente o 

item “d”, com o escopo de que a empresa responsável pelo fornecimento 

do home care ao menor apresente prestação de contas do referido 

fornecimento, bem como proceda à devolução de eventual valor recebido 

à maior, referente ao Alvará expedido em seu favor à fl. 79, no valor de 

R$21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais), no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, por meio de depósito judicial.

Anteriormente à análise do pedido de bloqueio de valores formulado pela 

DPE para custear a cirurgia do menor, dê-se vista ao parquet a fim de que 

se manifeste acerca dele, também no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, venham-me conclusos.

 Cumpra-se, com urgência.

Primavera do Leste, 18/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 45757 Nr: 1258-10.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos etc.

Diante do abandono processual certificado às fls. 245, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com 

as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167800 Nr: 4122-06.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para que se manifeste 

sobre o pedido de litispendência e extinção.

Publique-se, intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173393 Nr: 6992-24.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPEF, FRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que as partes entabularam 

acordo.

A exequente pleiteia a homologação do acordo entre as partes e a 

extinção do processo código 139641 e 173393.

Quanto ao acordo firmado à f. 32/33, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Expeça-se o Termo de Guarda Definitiva na forma acordada.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166373 Nr: 3348-73.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA SANTOS DE MORAES - 

OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O réu, devidamente citado, deixou de pagar a dívida ou apresentar 

qualquer justificativa.

Assim, dê-se vista à parte autora para que se manifeste sobre a 

decretação da prisão civil.

Após, ao Ministério Público e em seguida conclusos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134857 Nr: 6673-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GOMES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BARCELOS - 

OAB:MT/ 18.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse da parte autora em prosseguir com o 

processo, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público às fls.63 e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, determinando seu 

arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 3799-11.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDM, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se nova vista à parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, tendo em vista que o bloqueio realizado penhorou valores 

inferiores às atualizações do débito constantes nos autos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 449-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFF, FN, WCFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo 

entabulado entre as partes.

Intime-se a parte que requereu o desarquivamento para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

AUTOS N. 8328-68.2013.811.0037

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): LUZI CASSIA CITON

EXECUTADO(A,S): DANIEL BORTOLON UBALDO

CITANDO(A,S): Daniel Bortolon Ubaldo, Cpf: 02076378901, Rg: 5689212-5 

SSP PR Filiação: Elson Junior Ubaldo e Suzi Abigail Bortolon Ubaldo, data 

de nascimento: 09/02/1975

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.071.421,96

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da executada na importância 

de R$ 848.000,00, importância esta representada por 8 (oito) notas 

promissórias, nos autos, que são títulos executivos extrajudiciais.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica 

Judicial, digitei.Primavera do Leste - MT, 23 de abril de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4912.58.2014.811.0037 132639

ESPÉCIE: Cautelar Inominada>Processo Cautelar>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

PARTE RÉQUERIDA: MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Montovan Locadora de 

Veículos Ltda, CNPJ: 10014542000177, brasileiro(a), LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o despacho 

ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, CONTESTAR 

A AÇÃO.

Em caso de revelia será nomeado curador especial, (CPC, art.257, IV), nos 

termos do artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, 

observadas as formalidades legais

RESUMO DA INICIAL: As partes firmaram contrato de locação de veículos, 

onde foram locados 10(dez) veículos pelo período de 25.11.2011 a 

25.03.2014, pelo valor total R$ 375.200,00 (trezentos e setenta e cinco mil 

e duzentos reais). Ocorre que, findando o contrato a requerente devolveu 

os veículos para a requerida, a qual, apesar de ter recebido o valor total 

da locação, em que pese e necessidade da reparação de algumas 

pequenas avarias, pretende também o ressarcimento de valores 

referentes aos desgastes naturais do veículo, o que não é obrigação da 

locatária e sim do locador, proprietário do bem.DECISÃO DESPACHO: 

Processo nº 4912.58.2014.811.0037 (Código 132639)

Ação Cautelar Preparatória Inonimada

Requerente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

Requerido: Montovan Locadora de Veículo Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 151 de 832



Vistos em correição permanente.Configurada a hipótese normativa, 

determino a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 

IV), nos termos do artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, 

observadas as formalidades legais.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.Primavera do Leste - 

MT, 23 de abril de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56.2007.CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9232.54.2014.811.0037 138345

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento>Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

PARTE RÉ: MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Montovan Locadora de Veículos Ltda, 

CNPJ: 10014542000177, brasileiro(a), LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30.10.2014

VALOR DA CAUSA: R$ 8.101,33

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Em caso de 

revelia será nomeado curador especial, (CPC, art.257, IV), nos termos do 

artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, observadas as 

formalidades legais.

RESUMO DA INICIAL: Diante do fumus boni iuris e do periculum in mora 

consistentes nas ameaças de protesto de título e inscrição em órgão de 

proteção ao crédito por título inexigível perpetradas pela parte ré, a parte 

autora ingressou com a Ação Cautelar indicada em epígrafe. Naquela ação 

foi deferida liminar para sustar e/ou suspender os efeitos de eventual 

protesto e para impedir e/ou suspender os efeitos de eventual inscrição 

nos órgãos restritivos. Apesar das providências tomadas junto aos 

Tabelionatos e Protestos das comarcas de Primavera do Leste e 

Rondonópolis para impedir as restrições cadastrais, mesmo assim a 

empresa ré registrou o nome da autora no CDL de Rondonópolis, o qual 

passou a figurar no SCPC, diante do que, foi expedido ofício para aquele 

órgão para a exclusão do cadastro, ofício apto para cumprimento em 

30.09.2014, quando foi retirado e protocolado em 02.10.2017 para o 

efetivo cumprimento da liminar.

DESPACHO: Processo nº 9232.54.2014.811.0037 (Código 138345) Ação 

Revisional e Indenizatória

Requerente: Sinagro Produtos Agropecuários S.A

Requerido: Montovan Locadora de Veículo Ltda

Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos termos do artigo 256, 

inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, observadas as formalidades 

legais.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera 

do Leste (MT), 13 de março de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.Primavera do Leste - MT, 23 de abril 

de 2018.

Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56.2007.CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2395-22.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, LSB, LUCENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:19925-O, DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES - OAB:15.267-A, 

EMELIN MIRELA R. DE OLIVEIRA - OAB:12.535-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:3546/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Depreque-se a oitiva da testemunha Sr. 

Paulo Gonçalves da Silva ao Juízo da Comarca de Poxoréu –MT, 

observado o endereço consignado na certidão encartada às fl.229, com 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, intimadas as partes (CPC, art. 

261). Redesigno a audiência para oitiva das demais testemunhas para 

data de 09 de maio de 2018, às 14h00min. Atente-se para as 

prerrogativas da Defensoria Pública e do Ministério Público (CPC, art. 455, 

§4º, IV; art.183, §1º). Os presentes saem intimados. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101935 Nr: 1346-09.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1346-09.2011.811.0037 (Código 101935)

 Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG- Brasil Multic

Requerida: Izabel Cristina Cáceres Vianna

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG- Brasil Multic, 

em face de Izabel Cristina Cáceres Vianna, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.101).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 5021-87.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, FERDINANDO ANTUNES 

CAIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, ROBERT PONTEDURA - OAB:PR-20.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES - OAB:OAB-DF 18.533

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

3ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003802-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L.N. DO CARMO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DIAS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual endereço de IDs 1297649, 12797650 e 12797654 deverá 

ser expedida a citação do executado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001771-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1001771-72.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. AUTOR: MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preenchidos 

os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designa-se o dia 21/06/2018, às 15h30min, para sessão de 

conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Defere-se os benefícios da 

justiça gratuita em favor da parte autora. Por fim, nos termos da Lei 

10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de Processo Civil, defere-se a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 

idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ALVES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000748-28.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 18.308,30; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: D.F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A Parte Ré: EXECUTADO: PAULO 

HENRIQUE ALVES GONCALVES Visto, Trata-se de ação de Execução de 

Titulo Extrajudicial proposta por D.F Incorporadora e Imobiliária S/A contra 

Paulo Henrique Alves Gonçalves, ambos qualificados. As partes 

entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação (id. 

12535813). É o relatório. Fundamenta e decide-se. Diante do exposto e 

ante o acordo entabulado entre as partes, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 27/04/2018, nos 

termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que houve pedido de bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado antes da informação do acordo e que 

foi bloqueado o valor (R$ 297,36), conforme documento anexo. Intimem-se 

as partes para se manifestarem, devendo indicar conta para liberação do 

valor, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e concluso para 

sentença. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão serve de Carta Precatória, deste modo, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para providenciar 

a distribuição da Carta Precatória em relação ao executado Mario da 

Rocha Frade, no prazo legal.,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004764-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TOMAZETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004764-25.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 86.975,08; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VIVIANE 

TOMAZETTI Parte Ré: EXECUTADO: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE Vistos, Deferem-se 

os pedidos de id 11114509. Realizou-se a pesquisa de veículos pelo 

sistema RENAJUD, a qual restou frutífera em relação a executada Jessica 

Aparecida Lourencette, inserindo a restrição judicial, conforme documento 

anexo. Intime-se a executada na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições 

judiciais, querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias. No 

mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio 

de ativos financeiros em nome das executadas, sendo parcialmente 

frutífera, conforme documento anexo. Considerando que o bloqueio foi 

parcialmente frutífero, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem ciência dos bloqueios e 

no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os executados 

alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos financeiros 

(art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil). No mesmo ato, 

procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) das executadas, com resultado positivo. Devendo o 

extrato em anexo ser arquivado em pastas próprias na Escrivaria, 

conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se necessário expeça-se 

oficio a Receita Federal. Ainda, determina-se a penhora de tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida. Após, intime-se o exequente 
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para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 

de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO MATEUS EDUARDO 

GONCALVES VIANA,RUA CURITIBA, 518, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT Dados do processo: Processo: 1003978-78.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 1.354.893,77; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: MATEUS 

EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, 

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente, para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 

5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade 

dos ativos financeiros, podendo os executados alegarem/comprovarem 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II 

do Código de Processo Civil), BEM COMO ACERCA DA RESTRIÇÃO 

JUDICIAL, conforme cópias em anexo. Despacho/Decisão: . Assinado 

digitalmente PATRICIA CRISTIANE MOREIRA Juiz de Direito Advertência: 

Peças que acompanham a presente Carta: PRIMAVERA DO LESTE, 23 de 

abril de 2018. Atenciosamente, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001512-14.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 30.818,27; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: DELATORRE COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA - ME Vistos, Defere-se o pedido de id. 11291298. 

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, com resultado negativo, sendo localizado o mesmo 

endereço indicado pelo exequente na petição inicial, conforme 

documentos anexos. Intime-se o requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIR DA SILVA COELHO (RÉU)

ENIR DA SILVA COELHO - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001454-74.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.414,28; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA Parte Ré: RÉU: ENIR DA 

SILVA COELHO, ENIR DA SILVA COELHO - EPP Visto, Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 

5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 12/07/2017, às 13h30min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003387-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR KUZNETSOV (REQUERIDO)

 

Certifico que o endereço de Id 12801478 é mesmo da inicial. Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001490-19.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 564.000,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INADIMPLEMENTO, Cooperativa]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO Parte Ré: RÉU: FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO Visto, Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por COOALESTE – COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO contra FÁBIO LIMA DE ALMEIDA MELO, ambos qualificados. 

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 12/07/2018, às 13h00horas, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a audiência 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham interesse 

na composição consensual, deverão manifestar-se expressamente, 

cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse por meio de 

petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que é notório que a 

cooperativa autora encontra-se em fase readequação financeira, como 

medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Publique-se e intime-se.Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004242-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GLEUDISTONY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que a decisão de ID 10251746 proferida serve de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004450-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004450-79.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 18.926,62; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

BANCO BRADESCO S.A contra JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, 

ambos qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação 

do requerido (id.10263398), não sendo localizado, conforme certidão do 

oficial de justiça id. 12211412. Na sequência a parte autora pugnou pela 

homologação da minuta de acordo juntada em id 12093884. Decide-se. 

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Custas e taxas judiciais 

pagas (id: 10025663). Honorários conforme convencionados entre as 

partes. Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este juízo. 

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002951-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARCIA CORBARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002951-60.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.556,25; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ALESSANDRA MARCIA 

CORBARI Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

contra, ALESSANDRA MARCIA CORBARI, ambos qualificados. Deferiu-se 

o pedido liminar e determinou-se a citação do requerido (id. 10267382), 

não sendo localizado, conforme certidão do oficial de justiça id. 11419643. 

Na sequência a parte autora pugnou pela desistência do feito, o 

recolhimento do mandado de busca e apreensão independentemente de 

cumprimento e o arquivamento dos autos (id.12010623). Decide-se. Diante 

do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de 

desistência da ação (id: 12010623), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com 

o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e taxas judiciais pagas 

(id: 9441872) Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este 

juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o 

trânsito em julgado e observadas às formalidades legais, arquive-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOTA DE OLIVEIRA NUNES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000686-51.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 41.279,07; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: CARLOTA DE OLIVEIRA 

NUNES - ME Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA contra CARLOTA DE OLIVEIRA NUNES – ME, ambos 
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qualificados. A parte autora foi intimada para comprovar o recolhimento de 

taxas e custas processuais (id. 11835481). Na sequência a requerente 

informou o recebimento do débito e pugnou pela desistência do feito 

(id.11888165). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA 

por sentença o pedido de desistência da ação (id: 11835481), para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Condena-se a parte autora ao pagamento de custas e taxas, no prazo 

legal. Não havendo pagamento, determina-se a anotação a margem da 

distribuição. Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este 

juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o 

trânsito em julgado e observadas às formalidades legais, arquive-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001032-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBAMAR JOSE PORTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001032-36.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.651,56; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: RIBAMAR JOSE PORTO JUNIOR Visto, Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Itau Seguros S/A contra Ribamar Jose 

Porto Junior, ambos qualificados nos autos. Intimou-se o requerente para 

efetuar o pagamento de custas e taxas (id.5775204), o qual realizou 

(id.6784607). Deferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação do 

requerido (id.7792650), não sendo localizado, conforme certidão do oficial 

de justiça id.873432. Na sequência o requerente pugnou pela restrição de 

veículos em nome do requerido (id.10227052), sendo deferido 

(id.10962610). Após, a parte autora requereu a desistência e a extinção 

da ação (id.11436948). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação (id. 

10607334), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Realizou-se a baixa das restrições, conforme documento 

anexo. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Com o transito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001018-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO FERNANDO RAZABONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001018-52.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 25.609,75; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: ALECIO FERNANDO RAZABONI Visto, Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S/A contra Alécio 

Fernando Razaboni, ambos qualificados. As partes realizaram acordo 

extrajudicial e requerem a homologação do acordo e a extinção da 

presente ação (id. 11389359). É o relatório. Fundamenta e decide-se. 

Diante do exposto de realização de acordo (id. 10787501), o Estado-Juiz 

HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e taxas pagas. 

Honorários conforme convencionados entre as partes. Realizou-se a 

baixa das restrições, conforme documento anexo. Com o transito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002546-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLLINY MUSSI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002546-24.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.104,95; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: KAROLLINY MUSSI DE SOUZA Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

BANCO ITAU VEICULOS S.A., contra KAROLLINY MUSSI DE SOUZA, 

ambos qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação 

do requerido (id.9816950), não sendo localizado, conforme certidão do 

oficial de justiça id. 10246772. Na sequência a parte autora informou o 

recebimento do débito e pugnou pela desistência do feito, o recolhimento 

do mandado de busca e apreensão, o cancelamento da diligência e o 

desbloqueio do bem por restrição judicial. Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id: 10848022) e a desistência ao prazo recursal, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciais pagas (id: 8734012) Verifica-se que não há baixas a serem 

realizadas por este juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do 

trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e 

baixas necessárias, arquive-se o presente feito. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MORAES BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000245-70.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 9.410,68; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: TIAGO 

MORAES BORGES Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

COM PEDIDO LIMINAR proposta por OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, contra TIAGO MORAES BORGES, ambos qualificados. A 

parte autora informou que o requerido quitou seu débito, requereu a 

desistência do feito e o desbloqueio da restrição judicial do sistema 

Renajud. Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por 

sentença o pedido de desistência da ação (id. 12465796), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciais pagas (id: 11964195 e 11964197) Verifica-se que não há 

baixas a serem realizadas por este juízo. Sem honorários, uma vez que 

não se formou o contraditório. Com o trânsito em julgado e observadas às 

formalidades legais, arquive-se os autos. Publicada e registrada a 
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presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004268-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004268-93.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 58.373,43; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: ANGELO COSTA Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra 

ÂNGELO COSTA, ambos qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e 

determinou-se a citação do requerido (id. 10126106), sendo localizado o 

veículo, conforme certidão do oficial de justiça id. 10367482, o mesmo 

deixou de ser apreendido tendo em vista a apresentação do comprovante 

de pagamento, o que foi confirmado pela parte autora. Na sequência a 

parte autora pugnou pela desistência da ação, renunciando a qualquer 

prazo recursal, com remessa dos autos ao arquivo judicial (id.10336777). 

Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

pedido de desistência da ação (id: 10336777), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciais pagas. Verifica-se que não há baixas a serem realizadas 

por este juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Com o trânsito em julgado e observadas às formalidades 

legais, arquive-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001565-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY FRASAO VILELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001565-92.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.107,29; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: VANDERLEY FRASAO 

VILELA Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra, 

VANDERLEY FRASAO VILELA, ambos qualificados. Deferiu-se o pedido 

liminar e determinou-se a citação do requerido (id.9370959), não sendo 

localizado, conforme certidão do oficial de justiça id. 10431410. Na 

sequência a parte autora informou o recebimento do débito e pugnou pela 

desistência do feito, o recolhimento do mandado de busca e apreensão, o 

cancelamento da diligência e o desbloqueio do bem por restrição judicial. 

Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

pedido de desistência da ação (id: 10558013), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciais pagas (id: 6814852) Verifica-se que não há baixas a serem 

realizadas por este juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Com o trânsito em julgado e observadas às formalidades 

legais, arquive-se os autos. Sem honorários, uma vez que não se formou 

o contraditório. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003172-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY DIAS DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003172-43.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 30.919,20; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: GREICY KELLY DIAS DANTAS Visto, Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A, contra GREICY KELLY DIAS DANTAS, ambos 

qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e determinou-se a citação do 

requerido (id.9370489), não sendo localizado, conforme certidão do oficial 

de justiça id. 10318952. Na sequência a parte autora pugnou pela 

desistência do feito, a desistência do prazo recursal, o certificado de 

imediato do trânsito em julgado e o desbloqueio da restrição judicial do 

sistema Renajud (id.10848022). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id: 10848022) e a desistência do prazo recursal para os fins do artigo 

200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciais pagas (id: 9284965). Verifica-se que não há baixas a 

serem realizadas por este juízo. Sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO KAZUSHI TAKIZAWA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001491-04.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 288.377,97; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INADIMPLEMENTO, Cooperativa]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO Parte Ré: RÉU: EVALDO KAZUSHI TAKIZAWA Visto, Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por COOALESTE – COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO contra EVALDO KAZUSHI TAKIZAWA, ambos qualificados. 

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 12/07/2018, às 13h15horas, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

data da audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 
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ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, 

considerando que é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase 

readequação financeira, como medida excepcional, autorizo o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do 

provimento n.18/2012- CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002627-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ADORNO DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002627-70.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 7.132,72; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: LUCIANO ADORNO DE MATOS Visto, Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por Omni S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Luciano Adorno de Matos, ambos qualificados nos 

autos. Deferiu-se o pedido liminar e no mesmo ato determinou-se a citação 

do requerido (id.10159316), sendo realizado a busca e apreensão do 

veiculo (id.10259448). Na sequência, a parte autora requereu a 

desistência e a extinção da ação, informando que efetuou a devolução do 

veiculo (id.11220902). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação (id. 

10607334), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001386-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DCARLO NERY MANDU SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001386-61.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.795,44; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: RENATA DCARLO NERY 

MANDU SILVA E SILVA Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por Bradesco Administradora de Consorcios Ltda contra Renata 

DCarlo Mandu Silva e Silva, ambos qualificados nos autos. Deferiu-se o 

pedido liminar e no mesmo ato determinou-se a citação do requerido 

(id.10237932). Na sequencia, a parte autora requereu a desistência e a 

extinção da ação (id.11267220). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 10607334), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000642-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ROSA VIEIRA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000642-66.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 24.884,79; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: ALDO ROSA VIEIRA ALVES Visto, Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco Itaucard S/A contra Aldo Rosa 

Vieira Alves, ambos qualificados nos autos. Deferiu-se o pedido liminar e 

no mesmo ato determinou-se a citação do requerido (id.6072891), o qual 

não foi localizado, conforme certidão de id.7282577. O requerente pugnou 

pela busca de endereço do requerido (id.8230437), sendo deferido 

9889508. Na sequencia, a parte autora requereu a desistência e a 

extinção da ação (id.11011265). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 10607334), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005348-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005348-92.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 53.312,80; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: NILSON NERES DE 

OLIVEIRA JUNIOR Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Nilson Neres de 

Oliveira Junior, ambos qualificados nos autos. Intimou-se o requerente 

para efetuar o pagamento de custas e taxas (id.11069977). Na sequencia, 

a parte autora requereu a desistência e a extinção da ação (id.11694195). 

Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

pedido de desistência da ação (id. 10607334), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 
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consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Não há 

restrições a serem baixadas por este juizo. Custas e Taxas pagas. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o transito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005348-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005348-92.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 53.312,80; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: NILSON NERES DE 

OLIVEIRA JUNIOR Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Nilson Neres de 

Oliveira Junior, ambos qualificados nos autos. Intimou-se o requerente 

para efetuar o pagamento de custas e taxas (id.11069977). Na sequencia, 

a parte autora requereu a desistência e a extinção da ação (id.11694195). 

Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

pedido de desistência da ação (id. 10607334), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Não há 

restrições a serem baixadas por este juizo. Custas e Taxas pagas. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o transito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000610-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA LAURINDA PAULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000610-61.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 48.536,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: 

REQUERIDO: LUCIANA LAURINDA PAULO Visto, Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco RCI Brasil S/A contra Luciana 

Laurinda Paulo, ambos qualificados. As partes realizaram acordo 

extrajudicial e requerem a homologação do acordo e a extinção da 

presente ação com a renuncia ao prazo recursal (id. 10787501). É o 

relatório. Fundamenta e decide-se. Diante do exposto de realização de 

acordo (id. 10787501), o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado 

pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, com 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e taxas pagas. Honorários conforme 

convencionados entre as partes. Não há baixas a serem realizadas por 

este juízo. Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do 

trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e 

baixas necessárias, arquive-se o presente feito. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003445-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DELMON BARAUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003445-22.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JAINE DELMON BARAUNA Parte Ré: REQUERIDO: 

REITOR DA UNIC Visto, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar proposta por Jaine Delmon Barauna contra o Reitor da Unic, ambos 

já qualificados. Relata que é aluna da instituição requerida, onde cursa o 

10º (décimo) semestre do curso de direito, e que a colação de grau 

estaria prevista para o dia 24/08/2017. Alega que ficou de exame final na 

disciplina de recuperação e falência, que reprovou por 0,5 décimos. 

Informa que após receber cópia da avaliação, verificou que a questão 

n°04, foi retirada da internet de concurso publico do TJ/RS de Juiz 

Substituto e com uma única diferença, a alternativa era composta por três 

itens para ser analisados e a impetrada retirou o item III. Aduz que 

assinalou a alternativa c na avaliação, que não foi considerada, e por isso 

foi reprovada. Diz que fez uma reclamação para que a questão fosse 

analisada por uma banca da faculdade, sendo a reclamação indeferida. 

Requereu a concessão da tutela de urgência para que a Instituição de 

Ensino efetuasse a inclusão do nome da aluna na lista de formandos e 

autorizasse que a acadêmica colasse grau no dia 24/08/2017. Junta 

documentos (ID 9286872/9286934). Recebida a inicial, indeferiu-se o 

pedido liminar e determinou-se a intimação do impetrante para se 

manifestar (ID 9288894). O impetrado apresentou constestação, 

suscitando preliminarmente a extinção do processo por perda de objeto (ID 

9854960). Deu-se ciência ao ministério publico, que manifestou-se pela 

extinção da ação sem resolução de mérito, ante o esvaziamento do 

interesse processual (ID 10903982). É o relatório. Decide-se. 

Considerando que a solenidade de colação de grau ocorreu em 

24/08/2017, bem como, que objeto da presente ação restrige-se à inclusão 

pela autoridade coatora do nome do impetrante na lista dos formandos 

para que participasse da referida solenidade, caracteriza-se a falta de 

interesse superveniente na demanda. Neste sentido, citam-se 

jurisprudências: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COLAÇÃO DE GRAU. PARTICIPAÇÃO SIMBÓLICA. LIMINAR 

DENEGADA EM 1º GRAU. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

RECURSAL. DATA DA SOLENIDADE OCORRIDA. PERDA SUPERVENIENTE 

DO OBJETO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Se o 

objeto recursal é a concessão de tutela de urgência, com vistas à 

participação simbólica de aluno em cerimônia de colação de grau, não 

tendo sido concedida a medida antecipatória recursal e tendo ocorrida a 

solenidade, configurada se encontra a perda superveniente do objeto 

recursal. Recurso conhecido e prejudicado. (AI 10000160890273001; 

TJMG; Órgão julgador: 9ª Câmara Cível; Relator: Luiz Artur Hilário; 

Julgamento: 30 de julho de 17). PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PEDIDO INICIAL LIMITADO PARA PARTICIPAR DA 

COLAÇÃO DE GRAU – APLICAÇÃO DOS ARTS. 128, 293 E 460 DO CPC – 

PERDA DO OBJETO DO "WRIT". 1. Está o juiz sujeito, por força dos arts. 

128 e 460 do Código de Processo Civil, a decidir dentro dos limites do 

pedido, sendo-lhe vedado decidir além destes. 2. "In casu", o pedido 

formulado pela impetrante é específico, no sentido de que a ordem seja 

concedida para "participar da cerimônia de colação de grau a se realizar 

no dia 14.4.2010". 3. Autos recebidos no dia 14.4.2010, sem os elementos 

necessários para a concessão da medida liminar. 4. Tendo em conta que a 

colação de grau ocorreu em 14.4.2010, o presente writ perdeu o seu 

"restrito" objeto. Mandado de Segurança prejudicado. (STJ - MS: 15145 DF 

2010/0057180-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
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Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

18/08/2010). Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito. Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005779-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO)

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA (AUTOR)

RONAYR CANDIDO DE FATIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006225-32.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: RONAYR CANDIDO DE FATIMA, RONYVALDO 

CANDIDO DE FATIMA Parte Ré: RÉU: RANDERSON CARVAJAL QUISPE 

Visto, Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 28/06/2018, às 15h30min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000775-74.2018.8.11.0037 Parte Autora: AUTOR: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Parte Ré: RÉU: NARDELIO DE SOUZA 

E SILVA Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). Defere-se, pois, de 

plano, a expedição do mandado de pagamento, com o prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o 

caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído à causa. 

Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. Ressalte-se que de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

28/06/2018, às 13h30min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001159-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINERE GOULART BENTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001159-37.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 165.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULINERE 

GOULART BENTOS Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO Visto, Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULINERE GOULART 

BENTOS contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, ambos 

qualificados. Relata que é cliente da cooperativa requerida e que em 25 de 

outubro de 2017 houve uma transferência de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) de sua conta para conta do terceiro César Jorge 

Sechi, não sendo autorizada a transação realizada. Informa que procurou 

a requerida para que efetuasse a devolução para sua conta bancaria, 

mas não obteve sucesso, tendo em dezembro de 2017, notificado a 

cooperativa para que efetuasse o estorno do valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Aduz que vive em união estável com o Sr. 

Cesar Jorge Sechi no regime de separação total de bens e que este não é 

seu procurador bancário e que nunca possuiu autorização para 

movimentar sua conta bancaria. Destaca que caso o montante não seja 

estornado para sua conta bancaria, não terá como efetuar pagamento das 

parcelas de custeios que estão por vencer, podendo seu nome irá ser 

incluído nos órgão de proteção ao crédito. Requer a concessão de tutela 

provisória de urgência para que a requerida estorne a quantia de R$ 

150.000,00, sob pena de multa. No mérito, pugna que a requerida se 

abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito dos 

custeios que estão por vencer enquanto perdurar a lide, a realização de 

audiência de conciliação, a procedência da ação com a repetição do 

indébito da quantia transferência, com incidência de correção monetária e 

juros a partir da data da transferência, a condenação da requerida em 

danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). É o relatório. 

Decide-se. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo”. No caso, não é possível aferir, nesta sede de 

cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, prudente, então, a 

oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise da 

medida liminar para o momento posterior a manifestação da parte 

requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o 

art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 21/06/2018, às 13h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLA ELIANE KESSLER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001890-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO SALMAZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001890-33.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.336,55; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JORGE HUMBERTO 

SALMAZO Visto, Considerando que nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. No caso em tela, verifica-se que o valor atribuído 

à causa esta divergente do valor da purgação da mora. Nesse sentido, 

cita-se precedente jurisprudencial: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016. Considerando que o valor da causa encontra-se 

divergente do valor para purgação da mora, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da causa, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos 

do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 13 de abril 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001987-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTHYERES RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001987-33.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.549,20; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ALTHYERES RIBEIRO 

BORGES Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o 

comprovante da mora do devedor, consubstanciado em notificação 

extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a 

nova redação do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Nota-se que os Avisos de recebimentos (ID 12529994), 

retornaram como “endereço insuficiente”, não tendo o autor comprovado 

que esgotou todos os meios para tentativa de notificação pessoal do 

requerido. Outrossim, nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas. No caso em tela, verifica-se que o valor atribuído à causa 

esta divergente do valor da purgação da mora. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20310167920168260000 SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, considerando que o valor da causa encontra-se divergente do 

valor para purgação da mora e que o requerente não apresentou 

comprovação da mora do requerido, determina-se a intimação do autor, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da causa e 

efetuar/comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas e 

apresentar comprovante de mora do devedor, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 161 de 832



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004888-08.2017.8.11.0037 Parte Autora: AUTOR: JOAO BRAZ DA 

CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo 

interesse em audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma 

data fosse realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões 

do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – 

CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente 

momento, não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Nota-se ainda que a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixa-se de marcar a audiência. Para celeridade processual, 

cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001988-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LOPES BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001988-18.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.572,37; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: DIEGO LOPES BORGES 

Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que os 

Avisos de recebimentos (ID 12532653), retornaram como “não consta o 

numero”, não tendo o autor comprovado que esgotou todos os meios para 

tentativa de notificação pessoal do requerido. Assim, considerando que o 

requerente não apresentou comprovação da mora do requerido, 

determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

ajustar o valor da causa e efetuar/comprovar o recolhimento da diferença 

das custas e taxas e apresentar comprovante de mora do devedor, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos 

do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 13 de abril 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002077-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIENE ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002077-41.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 6.886,95; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)/[CAUSAS 

SUPERVENIENTES À SENTENÇA, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEUDIENE ROSA RODRIGUES 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Visto, Considerando que o processo n°1002076-56.2018.8.11.0037 possui 

as mesmas partes, os mesmo documentos e o mesmo pedido, intime-se o 

requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000230-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DETOFOL BORTOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE VEISE ORTIZ (RÉU)

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000230-04.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JUREMA DETOFOL BORTOLI Parte Ré: 

RÉU: JACI FLORINALDO ANTONIAZZI, MARIA ELIANE VEISE ORTIZ Visto, 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Jurema Detofole Bortoli 

contra Jaci Florinaldo Antoniazzi e Maria Eliene Veise, ambos qualificados. 

Acolhe-se a emenda a inicial (id.11972222). Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 21/06/2018, às 13h30horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Defere-se o pedido de 

justiça gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 09 

de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO FERNANDO CASTANON LELES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002121-60.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.563,25; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: KASSIO FERNANDO CASTANON LELES Visto, O 

não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001613-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDY CAMPOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de busca e 

apreensão e citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000964-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000964-52.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 21.330,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MONTE ALEGRE COMERCIO E 

INSDUSTRIA DE CEREAIS LTDA em face de BENCO SAFRA S/A ambos 

qualificados. Aduz que em 30/03/2016 a Sra. Maria Auxiliadora Modesto 

gerente de segmento do requerido, enviou e-mail a Sra. Carla Chaves 

responsável pelo financeiro do requerente, solicitando cópia de 

documentos constitutivos da empresa autora e que a Sra. Maria 

Auxiliadora não detinha autorização para solicitar documentos. Informa 

que após muita insistência efetuou a abertura de uma conta cadastro 

apenas para relacionamento e uma possível abertura de crédito, mas que 

nunca foram realizadas transações ou movimentações como conta 

corrente. Relata que sem autorização da parte autora o banco requerido 

transformou a conta cadastro em conta corrente, mas que nenhum crédito 

foi ofertado, sequer foi enviado cartão de crédito e que a referida conta 

originou despesas e tarifas no valor de R$21.330,00 (vinte e um mil 

trezentos e trinta reais). Alega que se surpreendeu quando recebeu 

cobranças dos valores negativos na conta, pois não possuía 

conhecimento da existência de uma conta corrente ativa e que não 

realizou nenhum tipo de transação bancaria com o requerido e que após 

procurou outros gerentes do requerido em busca de orientações de como 

proceder, sendo informado pelo Sr. Evanildo que era necessário realizar 

uma carta de encerramento de conta cadastro, sendo esta realizada em 

16/11/2017, tendo sido negada sob a justificativa de haver débitos a 

serem adimplidos. Requer concessão de tutela de urgência para que o 

requerido suspenda a restrição constante e se abstenha de fazer 

qualquer restrição em nome da empresa autora referente a conta corrente 

aberta sem solicitação, bem como se abstenha de gerar taxas e encargos 

em razão da referida conta. No mérito pugna pela procedência da ação, 

declarando a inexistência do débito e o cancelamento da referida restrição 

de crédito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a condenação do requerido a 

encerrar a conta corrente aberta indevidamente em nome da autora. 

Decide-se. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. No caso, não é possível aferir, nesta sede de 

cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, prudente, então, a 

oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise da 

medida liminar para o momento posterior a manifestação da parte 

requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o 

art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 21/06/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 
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fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166568 Nr: 3461-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1400-58.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP

 Visto,

Em relação ao pedido de p.941/951, considerando o principio da eficiência, 

intime-se o executado para informar qual o valor que entende 

incontroverso, para melhor análise do levantamento dos valores, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Na sequência, abra-se vista ao exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Certifique-se o transito em julgado do recurso retro (p.944/950). Após, 

concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177505 Nr: 9330-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178981 Nr: 10110-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. E. CERUTTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 É dever da parte manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 274, 

parágrafo único do CPC, reputando-se válida a intimação pessoal enviada 

ao endereço informado na inicial.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO 

INDICADO NA INICIAL - ATUALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA PARTE - 

ART. 77 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Reputa-se válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao 

endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte 

manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 

274, parágrafo único, da lei processual civil, a intimação remetida ao 

logradouro indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao Juízo. 

(TJMT-Ap 137276/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, 

Publicado no DJE 19/04/2018).

Por todo o acima exposto, defere-se o pedido de p. 39. Para seguimento 

do feito, cumpra-se a decisão de p. 33 em seu inteiro teor.

Com o cumprimento da ordem ou caso seja infrutífera a penhora, intime-se 

o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 6987-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DO AMARAL BOZAN 

- OAB:SP/287799, HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - OAB:SP 97087, 

ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - OAB:SP/ 307.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

Custas e taxas judiciais pagas (p. 110).

Condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que se fixa em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85,§8º, do CPC, posto que 

deu causa ao ajuizamento desta ação por não pagar débito em seu 

vencimento; bem como à extinção, porque sua administração culminou em 

sua recuperação judicial.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 3597-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA PEREIRA JERONIMO - 

OAB:OAB/MT10.323, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, SILMARA RUIZ 

MATSURA - OAB:MT.9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em atenção ao acórdão de p.105/112, determina-se a substituição do polo 

ativo, devendo constar como requerente V2 Tibagi Fundo de Investimento 

em Direito Creditórios Multicarteiras.

Com relação ao pedido de extinção do feito (p.116) verifica-se que o bem 

objeto da lide já foi apreendido e depositado em nome do representante do 

requerente, não sendo no entanto citado o requerido, conforme certidão 

(62/63), razão pela qual deixa-se, por ora, de analisar o pedido.
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Assim, determina-se a citação por edital do requerido, devendo a parte 

autora providenciar o necessário.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação via DJE.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 206850 Nr: 2634-45.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - GERAT RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, HOJE TRANSPORTES LTDA, 

ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:MT/11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

certifico que a Carta Precatória preenche os requisitos previstos no artigo 

260, do CPC , deste modo, impulsiono o presnete feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para comprovar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, conforme Provimento 007/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171752 Nr: 6083-79.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Visto,

Inicialmente, verifica-se que há duas contestações juntadas em momentos 

diferentes, assim evitando nulidades futuras, certifique-se a 

tempestividade das contestações, desentranhando a que estiver fora do 

prazo.

Na sequência, cumpra-se integralmente a decisão de p.53.

Após, certifique-se e concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172954 Nr: 6782-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 51.

Em consulta no sistema de busca de endereço SIEL, localizou-se novo 

endereço dos executados, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de citação dos executados.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117145 Nr: 7817-07.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 8011-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TEREZINHA FRAPORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 106460 Nr: 5512-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MYDLO & CIA LTDA - ME, JOÃO CLAUDIO 

MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33131 Nr: 1349-71.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINE REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado penhora, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2624 Nr: 141-96.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR EICKHOFF - ESPÓLIO, MARIA PIERINA 

EICKHOFF - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FIORAVANTI CORBARI, Valdir 

Pavin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Visto,

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, apresentando o 

cálculo atualizado da dívida, descontando os valores já recebidos no 

processo código 5069 (p.264/265), no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173118 Nr: 6865-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER, EDI MARCOS WERNER, EDISON BUBA CRUZ, BEATRIZ 

DE ASSIS WERNER, CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI, 

PAULO SERGIO GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 162.

Determina-se a intimação do exequente para que apresente a matrícula 

atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, determina-se a penhora a termo do imóvel registrado na matrícula 

1.791 do CRI desta comarca.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeiam-se o executado como depositário fiel, independentemente de 

outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 6468-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARCINO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 160.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) do executado, com resultado negativo, conforme 

documento anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117493 Nr: 8169-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio esteves pedraza - 

OAB:124520, FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:MT 12.553, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3722, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:MT 9.069, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - 

OAB:OAB/MT 20.913, SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - 

OAB:MT 11.622-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 124/125 e determina-se a penhora a termo do 

imóvel registrado na matrícula 8.724 RGI- Primaverado Leste/MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 166 de 832



(p.127/135).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados. Se não houver constituído advogado nos 

autos, os executados serão intimados pessoalmente.

Nomeiam-se os executados como depositários fieis, independentemente 

de outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 13492 Nr: 1883-88.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JOSÉ MARI, ARNO JOSÉ MARI -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, manejada por ARNO JOSÉ 

MARI e EMPRESA ARNO JOSÉ MARI contra o BANCO DO BRASIL, todos 

devidamente qualificados.

O exequente pugna pela busca e apreensão dos documentos elencados 

em fls. 338 e 541/542 (fls. 616 ). No entanto, a parte executada informa 

que após esforços não localizou a documentação e que por esse motivo 

não faz a juntada (fls. 626).

 Nota-se que razão não assiste a parte autora quanto ao pedido de busca 

e apreensão dos documentos e condenação do requerido ao crime de 

desobediência pelo descumprimento à determinação de exibição, porque o 

princípio da impossibilidade material ressalta que a lei não pode exigir mais 

do que a situação jurídica permite, nem pode a determinação judicial exigir 

algo que se demonstre irrealizável. Ademais a falta de apresentação dos 

documentos poderia acarreta presunção de veracidade dos fatos 

alegados na exordial. Logo, indefere-se os pedidos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Apelação - Medida cautelar de exibição, busca e apreensão de 

documentos - Processo administrativo extraviado Impossibilidade material 

de atendimento ao pedido - Ausência de interesse processual - Extinção 

do processo sem julgamento do mérito - Art. 267, VI do Código de 

Processo Civil - Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

00116090919998190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: 

MARIANNA PEREIRA NUNES FETEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 

28/05/2003, DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL).

TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 00066172820074036105 SP (TRF-3) Data 

de publicação: 30/03/2017 Ementa: APELAÇÃO. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FGTS. EXTRATOS DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE 

MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Inicialmente, verifica-se que a ação 

de exibição de documento tem cabimento, nos termos do artigo 844 , II , do 

CPC /73 sempre que documento próprio ou comum esteja em poder do 

cointeressado. II. Dessa forma, é cabível a presente cautelar, restando 

presente o interesse em agir consubstanciado na necessidade do 

provimento jurisdicional para obtenção dos documentos almejados. III. O 

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a 

apresentação dos extratos em juízo é de responsabilidade da Caixa 

Econômica Federal. IV. Todavia, no caso em tela, a CEF demonstrou estar 

materialmente impossibilitada de apresentar os extratos requeridos. V. 

Apelação a que se nega provimento. (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADOS COM 

EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 

COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

SOLICITAÇÃO DE ENVIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 

SERVIÇO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 100 DA LEI N. 6.404-1976 E 

ENUNCIADOS XI E XII DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. 

Não há falar em ausência de interesse de agir quando não demonstrada a 

exigência do recolhimento da taxa de serviço para o atendimento do prévio 

requerimento administrativo de exibição do contrato de participação 

financeira. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL 

CONFIGURADA. PARTE QUE MANTEVE-SE INERTE E NÃO EXIBIU 

NENHUMA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA DEMANDANTE. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. "Se a requerida permanece 

inerte ao pedido extrajudicial de exibição de documentos, não se exime do 

ônus da sucumbência em demanda cautelar exibitória, mesmo que os 

tenha apresentado no prazo de resposta, pois, ao fim e ao cabo, foi ela 

quem deu causa à instauração da demanda. É a prevalência do postulado 

da causalidade." (Apelação Cível n. , rel. Des. Jaime Luiz Vicari) CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA EXIBIÇÃO. 

AFASTAMENTO. SANÇÃO ESPECÍFICA PARA HIPÓTESE: PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. EXEGESE DO ART. 

359 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. O descumprimento 

da ordem de exibição de documentos possui sanção específica, que é a 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 359, CPC), 

tornando-se descabida a aplicação de qualquer outra penalidade para o 

mesmo fim. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO 

MINUCIOSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EXPOSTOS NO APELO. "[...] o 

julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos 

levantados pelas partes desde que, de modo devidamente fundamentado, 

demonstre as razões de seu convencimento." (Apelação Cível n. , rel. 

Des. Joel Figueira Júnior). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 

405455 SC 2011.040545-5, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de 

Julgamento: 28/02/2012, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , da Capital).

Quanto ao pedido de pagamento da multa diária fixada em sentença por 

este juízo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o 

Recurso Especial afastou a referida multa (fls. 510). Logo, rejeita-se o 

pedido.

Sobre a condenação a litigância de má-fé, em razão da demora no 

cumprimento da ordem judicial, verifica-se que foi fixada multa em 1% 

sobre o valor da causa, ficando o valor de R$ 1.000,00, com recolhimento 

de custas e taxas sobre este valor, assim deverá ser sobre esta 

importância a base para o cálculo de aplicação da multa.

 Cita-se jurisprudência neste sentido:

TJ-MT - Agravo de Instrumento AI 01372493520088110000 137249/2008 

(TJ-MT) Data de publicação: 22/03/2010 Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AUDIÊNCIA PRELIMINAR - CONVERSÃO EM INSTRUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - EXPEDIENTE MANIFESTAMENTE TEMERÁRIO E 

PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA DE 1% 

SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão 

contra fato incontroverso ou que altere a verdade dos fatos com intuito 

manifestamente temerário e protelatório acarreta a imposição de multa de 

1% sobre o valor da causa pela litigância de má-fé processual. (AI 

137249/2008, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/03/2010, Publicado no DJE 22/03/2010).

 Por fim, em relação aos honorários advocatícios, considerando a 

divergência entre as partes, remetam-se os autos a Contadora Judicial 

para realização do cálculo dos valores devidos.

Com o cálculo ciência as partes.

Após, concluso para analise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38234 Nr: 756-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JACQUELINE MARCOLINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 175.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) e Declaração de Pessoa Jurídica (DIRPJ) dos executados. 

Devendo o extrato em anexo ser arquivado em pastas próprias na 

Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se necessário 

expeça-se oficio a Receita Federal.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

infrutífera, conforme documento anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 934-30.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFFER, JOÃO ARNALDO 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 176/178.

Inicialmente, verifica-se que o CPF do executado Marcio Pedro Schaffer, 

consta como inválido sendo possível efetuar as busca de bens somente 

do executado João Arnaldo Schaffer, conforme documento anexo.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) do executado, restando negativo, conforme documento 

anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a pesquisa de veículos pelo sistema 

RENAJUD, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119787 Nr: 2231-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA, MARLON CRISTIANO 

BUSS, ADIR FREO, ELOIZA CRISTINA CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deferem-se os pedidos de p. 165/166.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) e Declaração de Pessoa Jurídica (DIRPJ), Declarações 

sobre Operações Imobiliárias (DOI) e Declarações de Imposto Territorial 

Rural (DITR) dos executados. Devendo o extrato em anexo ser arquivado 

em pastas próprias na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da 

CNG/CCGJ, se necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161207 Nr: 916-81.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GONÇALVES, PRIMA AR (DUARTE & 

CIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.87/88 e de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 15h00min, a ser 

realizada por este juízo.

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

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 192787 Nr: 12615-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT/13393, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, COM 

URGÊNCIA, para expedição de mandado, no prazo de 48hs. Oriento os 

senhores advogados para que apresentem o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no momento do requerimento das intimações por 

mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 4276-29.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CZERWINSKI - OAB:RJ 

154.492, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:MT 14.811, 

GISELLE JULIANA DOS SANTOS - OAB:RJ"S" 2.341-1-A, MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - OAB:MT 4.886, RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

Em relação a preliminar de prescrição arguida pela requerida Agroplanta 

Indústrias Químicas Ltda, esta não merece prosperar.
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Segundo o Código Civil em seu artigo 189 quando violado o direito, nasce 

para o titular a pretensão a reparação do dano, a qual se extingue pela 

prescrição, conforme os prazos previstos nos artigos 205 e 206, sendo 

que este último, em seus incisos IV e V expressa que a prescrição ocorre 

em três anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa e a pretensão de reparação civil.

Neste sentido, cita-se entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. 

RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA Conta-se do efetivo pagamento o 

prazo prescricional referente à pretensão de ressarcimento do valor pago 

pela TERRACAP referente a débitos de IPTU/TLP, gerados no interregno 

em que foi exercido o domínio sobre o imóvel e que teve rescindido 

judicialmente contrato de compra e venda anteriormente celebrado entre 

as partes. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF - Apelação Cível APC 

20100111101357.Data de publicação: 31/08/2015).

TJ-RS - Apelação Cível AC 70069793875 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

07/07/2016 Ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

CONTROLADORES DE CRÉDITO. I. A pretensão de repetição dos valores 

pagos indevidamente prescreve em três anos, nos termos do artigo 206 , 

§ 3º , IV , do Código Civil . II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e 

pagos pelo autor deverão ser repetidos em dobro, na linha do art. 42 , 

parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , pois houve 

cobrança em excesso, pagamento indevido e o fornecedor não 

comprovou hipótese de engano justificável. Exigir do consumidor prova de 

que o fornecedor agiu com má-fé inviabiliza a previsão legal. III. A 

cobrança por serviços não contratados, por si só, não enseja 

condenação à indenização por danos morais. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069793875, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 30/06/2016). (grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se que o pagamento da duplicada ocorreu em 28 

de junho de 2010, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2013, 

portanto não ocorrida a prescrição, razão pela qual, afasta-se a 

preliminar.

 Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Ainda, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/07/2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sala de conciliação, na sede do Fórum.

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

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

 Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146228 Nr: 2634-50.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Eduardo Gonçalves 

de Rueda - OAB:16983 PE, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:OAB/DF 

24.214, Maria Emilia de Rueda - OAB:23.748 PE, RENATO TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:SP/115762, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida 

Telefônica Brasil S.A (sucessora por incorporação da VIVO S.A) esta se 

confunde com o mérito, de modo que com ele será apreciada.

Não há preliminares a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de 

mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado 

o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Intime-se as partes para informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115488 Nr: 6042-54.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOZIAS MARIANO SILVA, ELAIR DOS SANTOS 

HERTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNIEL CORREIA DE OLIVEIRA, NELI CORREA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 553-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA SILVA & CAMPOS BORDÃO DA SILVA 

LTDA - ME, NILIA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004860-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE LUGOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004860-40.2017.8.11.0037 

Parte Autora: REQUERENTE: JOAO VICENTE LUGOCH Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de pedido 

individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida na ação 

coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento da tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, para 

apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 

extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Intimado, o autor comprovou o recolhimento de custa e 

taxas judiciarias. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

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

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15 A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do Réu. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder a 

ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da Lei 

(art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004964-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI APARECIDA MARCOLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004964-32.2017.8.11.0037 AUTOR: 

CIRLEI APARECIDA MARCOLINO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,23 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000527-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA DALLABONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000527-79.2016.8.11.0037 

EXEQUENTE: ILVA DALLABONA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,23 de abril de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001477-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001477-54.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, 

com pedido liminar, impetrado pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado (SICREDI), em face do 

Secretário Municipal de Fazenda Coordenadoria de Tributação e 

Cadastramento de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos 

(Município de Primavera do Leste/MT), ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão mandamental fundamenta-se na ilegalidade 

perpetrada pelo Secretário Municipal responsável pelo setor de tributação, 

consistente na imposição de óbice à emissão de guia para recolhimento do 

ITBI do imóvel descrito na inicial, em afronta ao direito líquido e certo de 

propriedade decorrente da alienação fiduciária. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A concessão da medida 

liminar, em sede mandamental, demanda a presença de requisitos 

específicos, consistentes na relevância dos fundamentos da impetração e 

no risco de ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (Lei nº 

12.016/2009, art.7º, III). Revela-se nítido, portanto, que a liminar não 

ostenta caráter antecipatório, mas acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível em caso de 

manutenção do ato impugnado até a efetiva decisão da causa. Destarte, 

há que se perquirir, de forma objetiva, a pertinência do direito material e o 

risco concreto que justificaria a concessão da medida liminar. Sob tal 

conjuntura, a plausibilidade do direito substancial invocado resta 

caracterizada, em tese, pela regularidade procedimental decorrente da 

alienação imobiliária. Não há, todavia, risco de ineficácia da ordem judicial, 

se concedida ao final. De fato, a determinação pretendida, em caso de 

concessão da ordem, pode ser efetivada a qualquer tempo. Outrossim, a 
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inexistência de dilação probatória na ação mandamental, extirpa o risco 

inerente à marcha processual ordinária. Isto posto, ausente um dos 

requisitos legais, qual seja, risco de ineficácia da ordem judicial, se 

concedida ao final (Lei nº 12.016/2009, art.7º, III), indefiro a medida liminar. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, 

art. 7º, I). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga 

a impetrante em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao Ministério Público para 

parecer. Após, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

com urgência. Primavera do Leste (MT), 1º de junho de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168596 Nr: 4538-71.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4538-71.2016.811.0037 (Código 168596)

Vistos.

Defiro o pedido retro, mediante recibo nos autos.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130965 Nr: 3542-44.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3542-44.2014.811.0037 (Código 130965)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente (fls. 157/158).

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 153.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59096 Nr: 6692-43.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6692-43.2008.811.0037 (Código 59096)

Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do saldo remanescente indicado pela parte 

exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206669 Nr: 2549-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VALDEMAR RUVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2549-59.2018.811.0037 (Código 206669)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133032 Nr: 5220-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VALDEMAR RUVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5220-94.2014.811.0037 (Código 133032)

Vistos.

Considerando que a parte requerente já promoveu a liquidação da 

sentença (código 206669), remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 8730-57.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Processo nº: 8730-57.2010.811.0037 (Código 102714)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte o cálculo atualizado da dívida, bem como requeira o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136773 Nr: 8120-50.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BONFIM DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8120-50.2014.811.0037 (Código 136773)

 Vistos.

Primeiramente, proceda-se à abertura de novo volume, desde a fl. 200, 

nos termos da CNGC.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1611-45.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Processo nº: 1611-45.2010.811.0037 (Código 69303)

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte exequente 

quanto à decisão prolatada que extinguiu o feito e condenou o exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 33/35).

Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo 

no ordenamento jurídico.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de fls. 33/35, mantendo a sentença de 

31/32 na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28975 Nr: 1259-97.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº. 1259-97.2004.811.0037 (Código 28975)

Vistos.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

A Portaria MF nº. 75/2012 determina o não ajuizamento de execuções 

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 

igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, considerando a normativa acima mencionada, temos que as 

execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado 

abaixo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser arquivadas, sem 

baixa na distribuição.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

75/2012-SEFAZ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123258 Nr: 5806-68.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ANTONIO ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5806-68.2013.811.0037 (Código 123258)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 2908-29.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA FIORI TINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2908-29.2006.811.0037 (Código 40450)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127798 Nr: 751-05.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP

 Processo nº 751-05.2014.811.0037 (Código 127798)

Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 28. Para tanto, expeça-se o termo de penhora.

Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, opor embargos à 

execução no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109272 Nr: 8477-35.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILIO REGINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8477-35.2011.811.0037 (Código 109272)

Vistos.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de ATTILIO REGINATO, devidamente qualificados nos 

autos.

A Portaria MF nº. 75/2012 determina o não ajuizamento de execuções 

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 

igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, considerando a normativa acima mencionada, temos que as 

execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado 

abaixo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser arquivadas, sem 

baixa na distribuição.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

75/2012-SEFAZ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53134 Nr: 6552-43.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE JESUS FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6552-43.2007.811.0037 (Código 53134)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101671 Nr: 1109-72.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE LOURDES DI DOMÊNICO FERRETI & CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1109-72.2011.811.0037 (Código 101671)
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Vistos.

Compulsando os autos, defiro em parte o pedido de fl. 40.

Assim, expeça-se mandado de constatação, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça descrever minuciosamente os bens 

eventualmente existentes no local, conforme determina o artigo 836, § 1º, 

do Código de Processo Civil, no endereço fornecido pela exequente na 

inicial.

Após, intime-se a parte exequente para indicar sobre quais bens requer a 

penhora.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123677 Nr: 6241-42.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA CHUPROV ME, HELENA CHUPROV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 33, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151616 Nr: 5083-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: EDINEIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5083-78.2015.811.0037 (Código 151616)

Vistos.

À fl. 82, a parte exequente pugnou pela realização de bloqueio de ativos 

financeiros para o custeio de seu tratamento, visto que ainda necessita 

tomar a medicação, juntando atestado médico atualizado.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da sentença proferida em favor do exequente, que 

determinou ao executado que fornecesse o tratamento necessário à sua 

patologia, pelo tempo que for preciso, bem como tendo em vista que o 

exequente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos orçamentos, tendo como menor valor o 

juntado à fl. 106, DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 442,95 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em 

conta bancária do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema 

BACEN-JUD, suficientes para a aquisição de medicamentos suficientes ao 

tratamento por 03 (três) meses.

Após, transfira-se o valor à DROGARIA ULTRA POPULAR (fl. 87), cujos 

dados já constam dos autos.

Excepcionalmente, DEFIRO a juntada de nota fiscal posterior ao repasse, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21441 Nr: 2753-65.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Canhizares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:9955/MT, HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678, TATYANE 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, ante a indicação de conta bancária à fl. 119, proceda-se a 

Sra Gestora Judiciária aos atos necessários para a liberação do valor 

bloqueado em favor da parte exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178443 Nr: 9824-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA, MARLENE PIRES DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9824-30.2016.811.0037 (Código 178443)
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SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, ajuizado por ELEN LUCI INES 

DUSO SILVA e MARLENE PIRES DE SOUZA em face da SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 44, a impetrante pugnou pela desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, do CPC.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte impetrante informou o 

desinteresse no prosseguimento da ação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206234 Nr: 2332-16.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Marino Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2332-16.2018.811.0034 (Código 206234)

Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

artigo 456, §1º, da CNGC.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136472 Nr: 7929-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃO SUBSTITUTO DO 2º NOTARIAL DE 

PROTESTOS E DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE P. LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:MT/ 10986

 Processo nº: 7929-05.2014.811.0037 (Código 136472)

Vistos.

Não há se falar em desistência do processo, como postula o peticionante 

à fl. 30, uma vez que já foi prolatada sentença de mérito.

Assim, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao trânsito em julgado da 

referida sentença e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73416 Nr: 5740-93.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 Processo nº: 5740-93.2010.811.0037 (Código 73416)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da intimação de 

fl. 64.

Após, proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73936 Nr: 6255-31.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASÍLIO TRANSPORTES LTDA, DINA MARY 

NERY DE OLIVEIRA SILVA, HERBERT BASÍLIO FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 6255-31.2010.811.0037 (Código 73936)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 64 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14381 Nr: 104-64.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Processo nº 104-64.2001.811.0037 (Código 14381)

Vistos.

Tendo em vista que o processo encontra-se suspenso conforme fl. 147, 

aguarde-se o decurso de prazo deferido anteriormente.
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Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69922 Nr: 2230-72.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAGRANDE & CIA LTDA, MARIA 

GARZELLA, MARCELO GONÇALVES, ROMEU EDEMAR GARZELLA, 

IZAURO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA K.M. FOLLMANN - 

OAB:18021-MT

 Processo nº 2230-72.2010.811.0037 (Código 69922)

Vistos.

Tendo em vista que o processo encontra-se suspenso conforme fl. 119, 

deixo de analisar o pedido retro.

Sem prejuízo, aguarde-se o decurso de prazo deferido anteriormente.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70519 Nr: 2828-26.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SARMENTO DE SOUZA - ME, MARIA 

SARMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:8798

 Processo nº 2828-26.2010.811.0037 (Código 70519)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 45 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181814 Nr: 11456-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:Art. 95. Cada parte 

adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes.§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 

pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor 

correspondente.(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:I 

- custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.§ 4o Na 

hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, 

oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.§ 5o Para fins de 

aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio 

da Defensoria Pública.Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO 

para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão público 

conveniado para realização da perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE 

MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito judicial a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA...

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE PEREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002278-33.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVANILDE PEREIRA 

AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, 

promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 21 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002284-40.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALVINO TEIXEIRA FILHO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002305-16.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORLANDO XAVIER PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a 

audiência de conciliação, designada automaticamente pelo sistema. 

Solicite-se Parecer Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças 

deste feito. Após, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com 

urgência, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera 

do Leste/MT, 21 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012208-58.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012208-58.2015.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO CARLOS MOREIRA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização de 

Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical e da Coluna Dorsal. 

Liminar indeferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 
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independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. O NAT concluiu 

que há necessidade de realização do exame. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para 

condenar os reclamados solidariamente a providenciar em favor da parte 

reclamante a realização de Tomografia Computadorizada da Coluna 

Cervical e da Coluna Dorsal, além dos tratamentos necessários 

decorrentes do diagnóstico, limitado ao teto dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 13 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000731-55.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DULCILENE DIAS PAULINI PINTO, DORIVAL 

APARECIDO DE SOUZA PINTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido 

de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Dulcilene Dias Paulino 

Pinto e Dorival Aparecido de Souza Pinto em desfavor de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora e Energia S.A, pelos fatos e fundamentos narrados. 

O pedido de antecipação de tutela de urgência fora deferida na data de 

16/02/2018 no seguinte sentido: Determino a requerida a regularização do 

fornecimento de energia elétrica do autores em conformidade com os 

padrões estabelecidos pela legislação, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de multa inicial diário fixado em R$400,00(...) até o limite de 

R$4.000,00(quatro mil reais); Após a regularização do fornecimento de 

energia elétrica, efetue nova medição e consequentemente parecer 

técnico, que comprove a regularização no prazo de 30(trinta) dias, sob 

pena de multa diária inicial que fixo em R$300,00(...) até o limite de 

R$3.000,00(...). Neste diapasão, os autores informaram que a requerida 

descumpriu os termos da decisão proferida, tendo em vista que houve a 

instalação de outro transformador de energia elétrica, mas não solucionou 

o impasse no fornecimento de energia elétrica. Requer nova determinação 

da obrigação de fazer, bem como a majoração da multa em caso de novo 

descumprimento. Pois bem. O artigo 536, do Código de Processo Civil 

possibilita ao juízo a adoção de medidas necessárias para efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, tal como 

a imposição de multa por tempo de atraso. Por outro lado, estabelece que 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva (§1º do mesmo dispositivo legal). Considerando 

o descumprimento da decisão que deferiu os efeitos da tutela de urgência, 

DETERMINO que à requerida: a) Regularize o fornecimento de energia 

elétrica dos autores em conformidade com os padrões estabelecidos pela 

legislação, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa inicial diária que 

fixo em R$1.000,00(MIL REAIS) até o limite de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL 

REAIS). b) Após a regularização do fornecimento de energia elétrica, 

efetue nova medição e consequentemente parecer técnico, que comprove 

a regularização no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa que fixo em 

R$300(trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). As 

multas serão aplicadas em caso de novo descumprimento da medida 

liminar, sem prejuízo das multas já aplicadas anteriormente. Serve a 

presente decisão de mandado, acompanhada da decisão anterior. 

Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002267-04.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.316,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIONOR GARCIA 

DA ROSA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora busca a 

dispensação do(s) medicamento(s) Spiriva Respimat 2,5mg, Bamifix 

600mg, Alenia 400mg e Acetilcisteína 600mg para tratamento de HAS, 

Doença pulmonar obstrutiva crônica e Hiperplasia benigna da próstata 

(CID-10 I10, J44 e N40, respectivamente). Não obstante a gravidade do 

quadro, constata-se que tramitou neste Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processo nº 8012019-80.2015.8.11.0037 (já sentenciado e 

atualmente arquivado), em que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Primavera do Leste foram condenados a dispensar ao autor os 

medicamentos Spiriva 2,5 mg (Brometo de Tiotrópio) e Bamifix 600 mg 

(Cloridrato de Bamifilina). Portanto, operou-se a coisa julgada em relação 

aos medicamentos Spiriva 2,5 mg (Brometo de Tiotrópio) e Bamifix 600 mg 

(Cloridrato de Bamifilina), devendo este feito prosseguir apenas em 

relação aos demais. Ainda, paira dúvida se o documento identificado sob o 

título “Laudo Médico” (datado de 23.10.2017, no Id 12733910), lavrado em 

formulário do SUS sob o título "Receituário" pode ser materialmente 

considerado Receita1, contemplando os requisitos essenciais para uma 

prescrição de medicamento2. Alternativamente, não se constata de 

justificativa na petição inicial e nos laudos médicos acerca da ausência 

desse documento, não sendo possível saber se é o caso de Medicamento 

Isento de Prescrição Médica ((MIP), também conhecidos por venda livre, 

anódinos ou over-the-counther (OTC)). Sobre o tema, a jurisprudência tem 

se pronunciado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA 

MÉDICA ATUALIZADA EMITIDA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. 

ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA 
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NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. (...) 2. Os artigos 2º, § 1º, e 

7º, I e II, da Lei 8.080/1990, tidos por violados, ostentam comando 

genérico, não sendo capazes de infirmar o fundamento do acórdão 

recorrido no sentido de que "o fornecimento dos medicamentos pleiteados 

deve ficar condicionado à apresentação de receita atualizada expedida 

por médicos vinculados ao SUS, devendo tal prescrição ser reavaliada a 

cada seis meses, a fim de se resguardar um melhor controle dos recursos 

públicos destinados a esta finalidade" (fl. 160, e-STJ), o que atrai a 

incidência analógica da Súmula 284 do STF. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421283 RJ 2013/0391312-6, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). (destaquei) 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO. MEDICAMENTO COMPROVADAMENTE 

NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PARTE. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (...) A disciplina constitucional 

relativa ao direito à saúde, tal qual inserta no artigo 196 da Constituição da 

República, impõe reconhecer seja dever da administração pública o 

fornecimento de medicamento e tratamento adequados, sempre em 

respeito à cláusula da reserva do possível, desde que apresentada 

periodicamente a receita médica. (TJ/MG, REEX: 10241140008848003 MG, 

Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/04/0015, Câmaras Cíveis/ 

5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2015) (destaquei) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ALTERAÇÃO NA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. QUANTIDADE DE FÁRMACO EQUIVOCADA. 

SENTENÇA EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL SUPRIDO PELA 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. DEVER 

CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que, em obrigação de fazer, que não há 

julgamento extra petita se o Tribunal a quo entende ser nítido o direito ao 

recebimento de medicamento reivindicado da forma como prescrito, 

considerando, entretanto, necessária a apresentação de receita médica 

como forma de fiscalização. (Ap 113376/2012, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/09/2013, Publicado no 

DJE 25/09/2013) (destaquei). REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E 

RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - APELO PREJUDICADO. 1.(...) 2. 

Imprescindível que o medicamento de uso contínuo seja fornecido pelo 

órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita 

médica original. 3. (...) (Apelação / Remessa Necessária 179709/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TJ/MT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 15/03/2017). (destaquei) Ademais, dispõe o Enunciado 

15 do CNJ o seguinte: ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, 

a justificativa técnica. (Aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, em São Paulo-SP). 

(destaquei) Não se trata de uma conveniência do juízo, mas de um 

corolário da própria lógica de um tratamento medicamentoso, para se 

assegurar que esse seja adequado, seguro e eficaz ao paciente, inclusive 

de um meio de combater a automedicação. Diante do exposto, decido: a) 

reconheço a existência da coisa julgada em relação aos medicamentos 

Spiriva Respimat 2,5mg e Bamifix 600mg e, como corolário, julgo 

parcialmente extinto o feito, com base no artigo 485, inciso V, do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte autora promover o devido cumprimento 

da sentença, nos moldes da Lei 12.153/2009. b) emende a parte autora a 

petição inicial, devendo trazer a receita médica relativa aos medicamentos 

que não são objeto de coisa julgada, neste caso, Alenia 400mg e 

Acetilcisteína 600mg, ou a justificativa para a sua ausência, em caso de 

MIP, cujo documento deverá constar, obrigatoriamente, a Denominação 

Comum Brasileira (DCB)3 ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional (DCI)4, bem como a posologia, o modo de administração e o 

período estimado do tratamento (se possível), além da justificativa técnica, 

caso se trate de medicamento não dispensado pelo SUS ou de uma 

prescrição off label, nos termos da Lei 9.787/1999, do Enunciado 15 do 

CNJ e da jurisprudência. Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 321 do 

CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Após cumprida integralmente a 

determinação do item “b”, solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Decorrido o prazo acima, 

sem o cumprimento, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________ 

1 Receita - Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de 

uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer 

seja de formulação magistral ou de produto industrializado. (Art. 1º da 

Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, Anvisa). 2 Mato Grosso. 

Secretaria de Estado da Saúde. Manual sobre medicamentos: acesso e 

uso. Organizado por Kelli Carneiro de Freitas Nakata. Cuiabá-MT: 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Mato Grosso, 2014. 

Disponível em: . Acesso em: 18.09.2017. 3 XVIII. Denominação Comum 

Brasileira (DCB). Denominação do fármaco ou princípio 

farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária; (Art. 3º, inciso XVIII, da Lei 6.360/1976, inciso incluído 

pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999). 4 XIX. Denominação Comum Internacional 

(DCI). Denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde; (Art. 3º, inciso XIX, da 

Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999).
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1002173-56.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO FRANCISCO 

COELHO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de 

obrigação de fazer proposta por RAIMUNDO FRANCISCO COELHO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para submeter o(a) 

requerente/substituído(a) ao(s) procedimento(s) médico(s) prescrito(s) 

(exame de Ressonância Magnética do encéfalo), além de outros 

tratamentos decorrentes da doença, via Sistema Único de Saúde. Relata 

na petição inicial que sofreu acidente vascular cerebral (AVC), CID-10 I64; 

o exame foi solicitado ao Sistema único de Saúde em 06/11/2017, com 

urgência, pois há novo risco de sofrer outro AVC; é hipossuficiente 

econômico, porque não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do tratamento; procurou obter a prestação de saúde 

administrativamente, porém o Poder Público informou que “(...) o 

procedimento é de competência estadual, em vista deste ser o ente mais 

frágil da Federação, cabendo deste modo, ao Estado de Mato Grosso”. O 

Núcleo de Apoio Técnico constatou e concluiu o seguinte: “Há Relatório 

Médico informando a doença que acomete o autor e a necessidade do 

exame de ressonância magnética para elucidação diagnóstica e posterior 

tratamento. Há pedido unto a Central de Regulação – SISREG, no aguardo. 

(...) 1. Quanto à doença alegada: Há comprovação da patologia alegada 

por Relatório Médico; 2. Quanto ao pleito: A ressonância magnética de 

crâneo é o exame que pode elucidar o diagnóstico no caso em tela. 3. 

Quanto à urgência do procedimento: Não se trata de procedimento 

urgente, pois não há risco do paciente padecer, em decorrência da piora 

do quadro clínico. Portanto, a recomendação deste Núcleo é que o 

procedimento seja realizado no prazo razoável de 30 dias.” (Parecer 

Técnico/NAT nº 603/2018, Id 12716183). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 
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DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

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

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

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

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (…) Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

notadamente pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr. Felipe Bastos de 

Lima, Neurocirurgião, CRM/MT 6016, (Id 12657866), corroborado pelo 

parecer do NAT, os quais apontam que o(a) requerente/substituído(a) 

necessita ser submetido(a) ao(s) exame(s) pleiteado(s). Igualmente, 

visualiza-se, de forma indireta, a indicação médica para o exame 

mencionado, materializada pelo protocolo de solicitação do(s) 

procedimento(s) perante a Central de Regulação do SUS, bem como pelo 

espelho da consulta ao sistema de dados SISREG III, nos quais consta a 

especificação do(s) procedimento(s) requerido(s), além do médico 

solicitante. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pela indicação médica de risco de novo AVC, 

bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, 

se ao final a sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), 

este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. 

Ademais, não obstante o caráter eletivo da prestação, indicado pelo NAT, 

destaca-se que o(a) requerente/substituído(a) buscou referido(s) 

procedimento(s) perante o SUS em 6.11.2017, sem êxito (vide Protocolos 

de Entrada/Formulário de Solicitação na Central de Regulação deste 

Município, Id 12657866), portanto, há mais de 6 (seis) meses, em relação 

ao primeiro exame, não se podendo penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde indefinidamente a dispensação de um medicamento, de uma 

consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. Diante desse 

panorama, conclui-se que se a prestação de saúde foi eletiva, naquela 

data, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do tempo 

decorrido desde então. No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, 

em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja vista a 

eventual necessidade de repetição dos procedimentos já realizados. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como não constitui óbice ao deferimento da 

medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, 

haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à 

vida sobre o interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os 

seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da 

publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 

2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de 

Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. 

TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de 

Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com 

supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, 

para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: adotar as providências 

necessárias para disponibilizar a RAIMUNDO FRANCISCO COELHO 

(qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 30 (trinta) dias, o(s) 

exame(s) de Ressonância Nuclear Magnética do encéfalo (inclusive o 

transporte necessário), além dos demais tratamentos posteriores 

decorrentes da doença, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) ficam advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 
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da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes processuais, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000681-63.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO BEZERRA DE SOUZA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT e ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam os medicamentos Nebivolol 5mg, AAS 100mg, 

Clopidogrel 75mg e Pantoprazol 40mg, à razão descrita no receituário 

médico. Se defende a parte reclamada MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE alegando que ação deverá ser julgada improcedente, visto que este 

solicitou o agendamento do exame ainda na via administrativa, não se 

mostrando o prazo para seu agendamento equivocado, considerando a 

urgência e gravidade do caso a ponto de o poder judiciário ter que intervir 

na situação, que o reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso para custear o objeto da demanda. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 
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preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a 

parte reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do 

medicamento atualizado quanto à necessidade do fornecimento, 

procedendo conforme determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 

3º, que estabelece: Os pacientes em tratamento com medicamentos de 

uso contínuo deverão passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 

03 (três) meses, para revisão da prescrição e apresentação de novo 

receituário, bem como de exames de acompanhamento da patologia no 

período de 06 (seis) em 06 (seis) meses para continuidade no recebimento 

do medicamento. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

processo julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: - Ratificar a 

liminar deferida; Consigna-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, sem 

que houvesse novo pedido nos autos. Observa-se também que a portaria 

172/2010-GAB/SES foi revogada. A decisão da tutela de urgência prevê a 

questão das obrigações de trato de sucessivo (enunciado 2 do CNJ e 

provimento 2/2015-CGI). - Condenar solidariamente os reclamados a 

fornecerem à parte reclamante os medicamentos disponibilizados pelo 

sus, os quais foram deferidos na tutela de urgência; - Julgar improcedente 

em relação aqueles que foram indeferidos na tutela de urgência, que não 

são fornecidos pelo SUS, pois o autor não demonstrou o direito, 

consubstanciado na preferência desses em detrimento daqueles 

disponibilizados pelo sus para seu tratamento; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de abril 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 

de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005090-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005090-82.2017.8.11.0037 Reclamante: MARILENE SOUSA DOS ANJOS 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, pleiteando realização de exame clinico 

médico especializado. Liminar deferida. O Estado de Mato Grosso se 

defende alegando ausência de interesse processual, não compete ao 

judiciário realizar macrojustiça, esta é da competência dos demais 

poderes: legislativo e executivo, o estado não pode desrespeitar as leis 

orçamentárias, à saúde deve ser concedida por meio de políticas públicas, 

na forma como fora previsto na constituição da república, um direito social, 

não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o poder 

judiciário, do comprometimento da isonomia e consequentemente do 

acesso universal à saúde, da impertinência da multa diária. Contesta o 

corréu aduzindo que o exame de ffr fluxo fracionado de reserva do 

miocárdio é um procedimento de alto custo e é de competência estadual, 

ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

necessidade de reconsideração da decisão no tocante bloqueio de verbas 

fazenda pública municipal. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 
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196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a custear a realização do exame FFR (FLUXO 

FRACIONADO DE RESERVA DO MIOCÁRDIO), consignando-se que 

inexiste nos autos informação se a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

contudo, inexiste também notícia de seu descumprimento. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002617-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

RODRIGO BERNARDI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002617-26.2017.8.11.0037 Reclamante: RODRIGO BERNARDI DE 

ARRUDA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando a aquisição aparelho 

de ventilação mecânica não invasiva do tipo BIPAP Synchrony II, A30 da 

Respironics ou Stellar da Resmed. Liminar deferida. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 183 de 832



mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento do medicamento de que necessita a 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida 

e condenar o reclamado a adquirir o aparelho de ventilação mecânica não 

invasiva do tipo BIPAP Synchrony II, A30 da Respironics ou Stellar da 

Resmed, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

verificando-se que não houve novo pedido de compra. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010044-86.2016.8.11.0037 Reclamante: MARA BRITO DOS SANTOS 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando aquisição de PLACA 

PRÉ-MOLDADA FÊMUR DISTAL C/ PARAFUSOS e ENXERTO ÓSSEO 

HIDROXIAPATITA, a paciente MARA BRITO DOS SANTOS. Liminar 

deferida. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 
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todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento da prótese e procedimento cirúrgico de 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar o reclamado a adquirir e custear a PLACA 

PRÉ-MOLDADA FÊMUR DISTAL C/ PARAFUSOS e ENXERTO ÓSSEO 

HIDROXIAPATITA, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

verificando-se que não houve novo pedido. Expeça-se alvará do valor 

remanescente depositado pela parte requerente às contas do Estado de 

Mato Grosso. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do 

Leste - MT, 04 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 04 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-33.2016.8.11.0037
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LAIDE JACAS CORREIA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011800-33.2016.8.11.0037 Reclamante: LAIDE JACAS CORREIA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando fornecimento de 2 (dois) exames 

angiofluoresceinografia, yag laser e foto coagulação a laser em ambos os 

olhos em favor do requerente. Liminar deferida. Se defende o Estado de 

Mato Grosso alegando que comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, 
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requer seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os valores 

praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento da exame e procedimento cirúrgico de 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar o reclamado a adquirir e custear fornecimento 

de 2 (dois) exames angiofluoresceinografia, yag laser e foto coagulação a 

laser em ambos os olhos em favor do requerente, consignando-se que a 

tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo 

pedido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 04 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 04 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO pleiteando fornecimento do 

exame ANGIOFLUORECEINOGRAFIA em favor do requerente. Liminar 

deferida. Se defende o Estado de Mato Grosso alegando que 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro, requer seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. Subsidiariamente, em caso de 

condenação, sejam observados os valores praticados pela tabela SUS. É 

o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que 

a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da 

CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento do exame ANGIOFLUORECEINOGRAFIA 

de que necessita a reclamante, pois provou com os documentos 

encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para 

ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a adquirir e custear 

fornecimento ANGIOFLUORECEINOGRAFIA, em favor do requerente, 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida conforme petição 

de ID 4965852, verificando-se que não houve novo pedido. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011671-28.2016.8.11.0037 Reclamante: ISRAEL VALEIRO DA SILVA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando fornecimento de 03 

SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO E 04 

SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO ESQUERDO em 

favor do requerente. Liminar deferida. É o breve relato. Decido. Destaco 

que a Constituição Federal determina que a competência para cuidar da 

saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento de procedimento cirúrgico de que 

necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados aos 

autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do 

Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar o reclamado a custear fornecimento 03 

SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO E 04 

SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO ESQUERDO em 

favor do requerente, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de abril 
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de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010045-71.2016.8.11.0037 Reclamante: EMERSON MIRANDA DOS 

SANTOS Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando aquisição de uma 

placa pré-moldada 3,5mm bloqueada em titânio para clavícula esquerda, 

com parafusos, para fins de tratamento de pseudoartrose da clavícula 

esquerda, conforme AIH nº 15801 e pedido médico nº 11072, além dos 

demais tratamentos posteriores que se fizerem necessários. Liminar 

deferida. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento da placa, parafusos e procedimento 

cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou com os documentos 
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encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para 

ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a adquirir e custear 

aquisição de uma placa pré-moldada 3,5mm bloqueada em titânio para 

clavícula esquerda, com parafusos, para fins de tratamento de 

pseudoartrose da clavícula esquerda, conforme AIH nº 15801 e pedido 

médico nº 11072, além dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

verificando-se que não houve novo pedido. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010720-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010720-34.2016.8.11.0037 Reclamante: MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES MIRANDA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando realização de 

exames Ressonância Nuclear Magnética do Ombro Bilateral e 

Eletroneuromiografia, para fins de estabelecer o adequado diagnóstico (de 

acordo com a prescrição médica), além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários. Liminar deferida. Contesta o réu 

alegando o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso 

à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, da impugnação de 

valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, requer seja julgado 

totalmente improcedente o pedido da parte autora. Subsidiariamente, em 

caso de condenação, sejam observados os valores praticados pela tabela 

SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 
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princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a custear a 

realização dos exames Ressonância Nuclear Magnética do Ombro Bilateral 

e Eletroneuromiografia, para fins de estabelecer o adequado diagnóstico 

(de acordo com a prescrição médica), além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários., consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE SEBASTIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001648-11.2017.8.11.0037 Reclamante: DOMINGOS JOSE SEBASTIANI 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, pleiteando o fornecimento dos medicamentos 

Risperidona 2mg e Sertralina 50mg. Liminar deferida. Contesta o réu 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT requerendo que seja a liminar 

readequada, que é de responsabilidade do Estado o custeamento, requer 

a improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 
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da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento dos 

medicamentos de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a custear o fornecimento dos medicamentos Risperidona 

2mg e Sertralina 50mg, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU CARDOSO COUTINHO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010101-07.2016.8.11.0037 Reclamante: ZAQUEU CARDOSO COUTINHO 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando necessidade do 

paciente VITRECTOMIA POSTERIOR EM OE, APLICAÇÃO DE INJEÇÃO 

AVASTIN EM OE, APLICAÇÃO DE INJEÇÃO AVASTIN EM OD, SESSSÃO 

DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários. Liminar deferida. Contesta o réu 

alegando o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso 

à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, da impugnação de 

valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, requer seja julgado 

totalmente improcedente o pedido da parte autora. Subsidiariamente, em 

caso de condenação, sejam observados os valores praticados pela tabela 

SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 
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determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o 

reclamado a custear a realização VITRECTOMIA POSTERIOR EM OE, 

APLICAÇÃO DE INJEÇÃO AVASTIN EM OE, APLICAÇÃO DE INJEÇÃO 

AVASTIN EM OD, SESSSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD, 

além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo 

pedido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 05 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 05 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010087-57.2015.8.11.0037 Reclamante: MARIA JOSE DOS SANTOS 

PEREIRA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando aquisição de uma 

placa ALCP bloqueada 4,5mm em titânio, com parafuso em titânio, para 

realização de cirurgia para tratamento de pseudoartrose da tíbia 

(conforme AIH 10544), conforme prescrição médica, além dos demais 

tratamentos posteriores que se fizerem necessários. Liminar deferida. 

Contesta a parte reclamada alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, necessidade de obediência à 

recomendação n° 31/2010 do CNJ, impertinência da aplicação da multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, 

pugna-se pela IMPROCEDÊNCIA da demanda. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 
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violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não são o bastante para eximir os requeridos da sua 

responsabilidade constitucional neste tocante, o que, entende-se, não 

merece prosperar, porque nenhuma norma infraconstitucional tem o poder 

de tornar sem efeito a norma constitucional que dá a solidariedade dos 

entes da nação na promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência 

do pleito inicial, para fornecimento da placa, parafusos e procedimento 

cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou com os documentos 

encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para 

ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a adquirir uma placa 

ALCP bloqueada 4,5mm em titânio, com parafuso em titânio, para 

realização de cirurgia para tratamento de pseudoartrose da tíbia 

(conforme AIH 10544), além dos demais tratamentos posteriores que se 

fizerem necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011671-62.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SEBASTIANA BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011671-62.2015.8.11.0037 Reclamante: ROSA SEBASTIANA BASTOS 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando 

necessidade à realização das cirurgias de Vitrectomia Posterior no olho 

direito e Fotocoagulação a Laser 360º profilática no olho esquerdo, além 

da aplicação de injeção de Triancinolona durante a vitrectomia, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários. Liminar 

deferida. Contesta MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE requerendo a 

readequação da liminar, aduzindo que seja observado os critérios para 

fixar a responsabilidade do município, seja pela complexidade da demanda, 

seja pelo seu custo elevadíssimo, ônus os quais estão sendo 

indiretamente suportados pela população local que também se vê 

prejudicada no seu direito à saúde, a responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso para custear e realizar os procedimentos necessários Contesta o 

corréu alegando o comprometimento com o princípio da universalidade do 

acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, da 

impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, requer 

seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os valores 

praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 
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humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os 

reclamados solidariamente a custear a realização das cirurgias de 

Vitrectomia Posterior no olho direito e Fotocoagulação a Laser 360º 

profilática no olho esquerdo, além da aplicação de injeção de Triancinolona 

durante a vitrectomia, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012451-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ARTUR FERREIRA SMANIOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012451-02.2015.8.11.0037 Reclamante: ARTUR FERREIRA SMANIOTTO 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando 

necessidade de realização da cirurgia de Capsulotomia a Yag Laser, além 

dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários. Liminar 

deferida. Contesta MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE requerendo a 

readequação da liminar, aduzindo que seja observado os critérios para 

fixar a responsabilidade do município, seja pela complexidade da demanda, 

seja pelo seu custo elevadíssimo, ônus os quais estão sendo 

indiretamente suportados pela população local que também se vê 

prejudicada no seu direito à saúde, a responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso para custear e realizar os procedimentos necessários Contesta o 

corréu alegando o comprometimento com o princípio da universalidade do 

acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, da 

impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, requer 

seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os valores 
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praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os 

reclamados solidariamente a custear a realização da cirurgia de 

Capsulotomia a Yag Laser, além dos demais tratamentos posteriores, que 

se fizerem necessários, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8011650-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH JUSTINA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011650-52.2016.8.11.0037 Reclamante: RUTH JUSTINA GONCALVES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 
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LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando 

necessidade de dispensar o medicamento Risperidona 2mg, receita do 

genérico pelo período que se fizer necessário. Liminar deferida. Contesta 

ESTADO DE MATO GROSSO alegando o comprometimento com o princípio 

da universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, da impugnação de valores: utilização da tabela SUS como 

parâmetro, requer seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte 

autora. Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os 

valores praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que 

a Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde 

e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a dispensar o medicamento Risperidona 2mg, receita do 

genérico pelo período que se fizer necessário, além dos demais 

tratamentos posteriores, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003231-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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MANOEL CAITANO DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003231-31.2017.8.11.0037 Reclamante: MANOEL CAITANO DE LARA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando necessidade de 

dispensar o medicamento Tartarato de Brimonidina (colírio) pelo período 

que se fizer necessário. Liminar deferida. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a dispensar 

o medicamento Brimonidina (colírio) pelo período que se fizer necessário, 

além dos demais tratamentos posteriores, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 8012328-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DOMINGOS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012328-67.2016.8.11.0037 Reclamante: DOMINGOS LOPES Reclamadas: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando necessidade de 

consulta com médico ortopedista especializado em cirurgia de quadril, além 

dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários. Liminar 

deferida. Contesta o réu alegando o comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, da impugnação de valores: utilização da tabela SUS como 

parâmetro, requer seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte 

autora. Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os 

valores praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que 

a Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde 

e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a custear a 

realização de consulta com médico ortopedista especializado em cirurgia 
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de quadril, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, consignando-se que a parte autora silenciou a respeito do 

cumprimento da liminar deferida ab initio. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8011622-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011622-84.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE DE SOUSA COSTA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando 

necessidade disponibilizar o(s) exame(s) de Tomografia da Coluna 

Cervical, da Coluna Lombossacra e do Quadril. Liminar deferida. Contesta 

o corréu alegando o comprometimento com o princípio da universalidade 

do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, da 

impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro, requer 

seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam observados os valores 

praticados pela tabela SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 
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em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a custear os exames de Tomografia da Coluna Cervical, da 

Coluna Lombossacra e do Quadril, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004177-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIA WORMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004177-03.2017.8.11.0037 Reclamante: ANELIA WORMA DE SOUZA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização dos 

exames de Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Lombossacra. 

Liminar deferida. Contesta MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE alegando 

que comprova o cumprimento da decisão liminar exarada, impossibilidade 

de condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 
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Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a custear a realização dos exames de Ressonância 

Nuclear Magnética da Coluna Lombossacra, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004405-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAMALIEL GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004405-75.2017.8.11.0037 Reclamante:  GAMALIEL GUEDES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor das partes requeridas, pleiteando necessidade 

de disponibilizar o procedimento de Cateterismo Coronariano, além dos 

demais tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se fizerem 

necessários. Liminar deferida. Contesta o MUNÍCIPIO réu alegando que 

cumpriu voluntariamente com a obrigação e realizou o procedimento o dia 

19 de setembro de 2017, a impossibilidade de condenação ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. É o breve 

relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a 

competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), 

sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 
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pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a custear a realização do procedimento de Cateterismo 

Coronariano, além dos demais tratamentos posteriores decorrentes da 

doença, que se fizerem necessários, consignando-se que já foi informado 

nos autos a realização da cirurgia. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003906-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003906-91.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE DE SOUSA COSTA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor das partes requeridas, pleiteando necessidade 

de disponibilizar a Cirurgia de Capsultomia em ambos os olhos Yag Laser. 

Liminar deferida. Contesta o MUNÍCIPIO réu alegando que ilegitimidade 

passiva do município de primavera do leste, necessidade de 

reconsideração da decisão no tocante bloqueio de verbas fazenda pública 

municipal. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 
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determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os 

reclamados solidariamente a custear a realização do procedimento de 

Cirurgia de Capsultomia em ambos os olhos Yag Laser, além dos demais 

tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se fizerem 

necessários, consignando-se inexiste informação nos autos a respeito da 

realização da cirurgia, ou do descumprimento da liminar deferida ab initio. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005330-71.2017.8.11.0037 Reclamante: ELCIO JOSE DA SILVA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor das partes requeridas, pleiteando necessidade de disponibilizar 

exames de Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical e 

Lombossacra (inclusive o transporte necessário), além dos demais 

tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se fizerem 

necessários. Liminar deferida. Contesta o réu alegando ausência de 

interesse processual, solidariedade dos entes federativos, princípios 

orçamentários – o estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, 

sob pena de ilegalidade, comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde, da impertinência da 

multa diária. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 
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nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a custear a 

realização do exames de Ressonância Nuclear Magnética da Coluna 

Cervical e Lombossacra (inclusive o transporte necessário), além dos 

demais tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se fizerem 

necessários, consignando-se inexiste informação nos autos a respeito da 

realização da cirurgia, ou do descumprimento da liminar deferida ab initio. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SPAGNOLO MONTANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001693-15.2017.8.11.0037 

Promovente: MATILDE SPAGNOLO MONTANHER Promovido: OI S.A 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face 

da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados 

na inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. 

Alega a embargante que a sentença é omissa quanto ao julgamento dos 

danos materiais requeridos na inicial. Com tais considerações, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar omissão quanto 

a apreciação do pedido de Danos Materiais, incluindo ao julgado o seguinte 

parágrafo: “Quanto ao dano material, entendo pelo seu cabimento, eis que 

levando em consideração que os débitos dos meses de dezembro/2016 e 

janeiro/2017 são inexigíveis, indevido foi o seu pagamento, devendo os 

valores pagos serem restituídos, devidamente atualizados. Assim, 

condeno o requerido a restituir o valor de R$380,72 (trezentos e oitenta 

reais e setenta e dois centavos), eis que este é o valor comprovado nos 

autos, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE desde os pagamentos e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação”. Desta forma, 

acolho os presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar 

omissão quanto ao pedido de dano material. Publicado no PJE. Remeto 

para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, 

da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CHIARELO RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000313-54.2017.8.11.0037 

Promovente: NEUSA CHIARELO RIVA Promovido: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. 

É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. 

Alega a embargante que a sentença é omissa quanto a norma legal e 
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Súmula 43 do STJ, no sentido da data início para correção monetária e 

aplicação de juros de mora. Com tais considerações, acolho os presentes 

embargos, com efeito modificativo, para sanar omissão e modificar o item 

“d” do dispositivo, passando a ter a seguinte redação: “d) Condeno a 

reclamada a restituir a quantia de 15.810,00 (quinze mil oitocentos e dez 

reais), eis que descontados indevidamente do benefício da autora, 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a contar da respectiva data de 

cada desconto e juros legais de 1% (um por cento) a partir do citação 

válida.” Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto ao termo inicial da correção 

monetária e juros de mora. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000636-93.2016.8.11.0037 

Promovente: SANTINA DA SILVA BARRETO Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora e pela parte ré em face da sentença, que julgou procedente os 

pedidos formulados na inicial, sob a alegação de omissão no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Quanto aos Embargos juntados pela ré, esta alega que não 

restou demonstrado a existência do dano moral nos presentes autos, 

entretanto o dano moral restou comprovado, eis que o descaso com o 

consumidor é situação hábil a comprovar a existência do dano moral. Com 

tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a fundamentação do cabimento 

dos danos morais, incluindo ao julgado os seguintes parágrafos de 

fundamentação do dano moral ao julgado: “Quanto ao dano moral, entendo 

que a falha na prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero 

aborrecimento e portanto deve ser indenizado. Portanto, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Também os 

Tribunais de Justiça vem entendendo que o descaso com o consumidor, 

gera dano moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VICIO 

OCULTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

CONFIGURADA. DEMORA NO ATENDIMENTO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL OCORRENTE. CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. Restando demonstrado nos 

autos o descaso para com o cliente, é de ser fixada a indenização por 

danos morais em atenção ao caráter punitivo pedagógico da indenização, 

visando a prevenir situação análoga no futuro. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005221619, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/12/2014). 

Portanto, cabível o dano moral ao presente caso.” Em relação aos 

embargos opostos pela autora, esta alega que a sentença é omissa 

quanto ao pedido principal e aplicação de multa pelo descumprimento da 

decisão liminar. Assim, acolho os presentes embargos, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a apreciação do pedido de 

Cancelamento das cobranças lançadas indevidamente e da aplicação da 

multa pelo descumprimento da liminar, incluindo a parte dispositiva do 

julgado os seguintes itens: “d) Determino o cancelamento das cobranças 

indevidas realizadas pelo serviço denominado como “SERVIÇOS DE 

TERCEIROS TELEFONICA DATA”; e) Condeno a ré ao pagamento da multa 

por descumprimento da liminar, no valor de R$17,97 (dezessete reais e 

noventa e sete centavos), eis que é o valor indevidamente cobrado, 

conforme determinado da decisão de ID 4637386. Sendo que o valor deve 

ser atualizado monetariamente desde os respectivos descumprimento pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da sentença.” Quanto a 

aplicação do Art. 42 do CDC, esta já foi determinada na sentença de ID n° 

10009036 no item “b” da parte dispositiva, eis que se trata da repetição de 

indébito. Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito 

modificativo, para sanar as omissões quanto ao dano moral, apreciação 

do pedido principal e aplicação da multa pelo descumprimento da liminar. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003943-21.2017.8.11.0037 

Promovente: MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN Promovido: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO 

DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a 

autora, à época da propositura da ação, que contava com 38 (trinta e oito) 

anos de idade e necessitava fazer uso do medicamento depakene 250 mg, 

pois fazia tratamento de dependência química, necessitando do uso 

contínuo de tal medicamento. Aduziu ter solicitado ao Município de 

Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. 

Afirmou não possuir condições de arcar com os custos do medicamento, 

bem como necessitava do mesmo com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Município réu contestou a ação alegando que 

já cumpriu a liminar e emergiu contra a qualquer determinação de multa que 

poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se 

que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 9843575. Pois 

bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, 

Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 
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colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso do medicamento depakene 250 mg, que, no entanto, 

não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem a 

autora o medicamento depakene 250 mg enquanto a mesma estiver em 

tratamento. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003904-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003904-24.2017.8.11.0037 

Promovente: ARISTEU GOMES PEREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ARISTEU GOMES PEREIRA em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, que estava com 54 (cinquenta e quatro) anos de 

idade e necessitava fazer uma consulta com especialista em retina 

urgentemente, (CID H360), entretanto encontrava-se na fila de espera 

desde aproximadamente 14 de agosto de 2016, e até a data de ingresso 

com a ação não foram tomadas as providências cabíveis. Aduziu ter 

solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento, 

entretanto, não obteve resposta. Afirmou não possuir condições de arcar 

com os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria ser 

realizado com extrema urgência. O Município réu contestou a ação 

aduzindo que marcou a consulta requerida e emergiu contra a qualquer 

determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n° 9861062. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente 

estava necessitando, com urgência, de uma consulta com especialista em 

retina, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da autora. 

Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 
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–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- a) Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b b) Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a autor a 

uma consulta com especialista em retina e tratamentos decorrentes do 

diagnóstico. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ESTELA SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010306-36.2016.8.11.0037 

Promovente: LAURA ESTELA SOARES FERREIRA Promovido: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por LAURA ESTELA SOARES FERREIRA em face de 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA. FUNDAMENTO E 

DECIDO Compulsando os autos verifico a ausência injustificada da parte 

autora à audiência de conciliação. Dessa forma, determino a EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, 

inciso I, da Lei 9.009/95 e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95). Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSLAILDA AUGUSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000861-16.2016.8.11.0037 

Promovente: OSLAILDA AUGUSTA SILVA Promovido: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por OSLAILDA AUGUSTA SILVA 

em face de MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que estava com 48 anos de idade e necessitava 

com urgência realizar o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM 

OE, INJEÇÃO PREVIA DE ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI 

VESF e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES), pois 

apresentava Retinopatias de fundo e alterações vasculares da retina (CID 

H35.0), descolamento da retina por tração (CID H33.4), Hemorragia do 

humor vítreo (CID H43.1) e degeneração da mácula e do polo posterior 

(CID H35.3). O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação 

de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n° 4862725. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM 

OE, INJEÇÃO PREVIA DE ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI 

VESF e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES), eis que 

a demora acarretaria em cegueira irreversível. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 
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BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem ao autor 

o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM OE, INJEÇÃO PREVIA DE 

ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI VESF e 

FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES). Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012177-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012177-38.2015.8.11.0037 

Promovente: JOSINEY MARQUES PEREIRA Promovido: OI S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOSINEY MARQUES PEREIRA 

em face de OI S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente: Da Revelia 

Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das 

audiências de conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente 

caso, o Réu não compareceu à audiência de conciliação designada, 

conforme consta no termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito 

embora tenha ele juntado contestação tempestiva, este é revel, tendo em 

vista sua ausência na audiência de conciliação. Entretanto, entendo que 

os documentos juntados pelo réu devem ser analisados, eis que a 

contestação foi juntada tempestivamente. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto aduz não conhecer 

o débito em questão. A ré por sua vez, contesta a ação alegando que agiu 

licitamente no cumprimento de seu direito, eis que a autora utilizou os seus 

serviços e não realizou o pagamento. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos 

telas sistêmicas pelas quais se pode observar claramente que o autor 

utilizou os serviços da ré e não cumpriu com o pagamento. Ademais, 

observa-se ainda que o endereço constante nos boletos é o mesmo 

indicado na petição inicial, o que deixa claro que o autor tinha 

conhecimento do débito. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços da requerida e não adimpliu, e num ato de má-fé, ingressa com 

ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços junto a ré, resta demonstrado que não houve qualquer 

ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Revogo a 

liminar concedida nos autos. b. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); c. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA SOUZA CARDOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

JANETH FRANCISCA BORGES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010155-70.2016.8.11.0037 

Promovente: IVANA CARDOSO SANTOS Promovido: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e JANETH FRANCISCA 

BORGES. Vistos, Trata-se de ação promovida por IVANA CARDOSO 

SANTOS em face de ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e JANETH FRANCISCA BORGES. CAMILA DE 

OLIVEIRA. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 
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julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que é irmã da requerida JANETH FRANCISCA 

BORGES, sendo que esta, há aproximadamente vinte anos fazia uso de 

tabaco e posteriormente pasta base, sendo que nos últimos anos teve 

uma piora considerável em razão ao uso diário da droga. Afirmou ainda 

que a requerida encontrava-se bem debilitada, uma vez que não aceitava 

fazer o uso de qualquer medicamento para tratamento do vício. Assim, 

ingressou com ação objetivando a internação compulsória da requerida 

Janeth. O Estado réu contesta a ação alegando que a responsabilidade 

pelo custeio da internação é do Munícipio Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

3343981. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de internação compulsória, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Importante mencionar que a requerida já foi 

internada compulsoriamente e já encontra-se em casa conforme 

manifestação de id 9894251. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem as 

diárias de internação compulsória, o que já foi pago ante o bloqueio de 

valores via Bacen-jud. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002051-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002051-77.2017.8.11.0037 

Promovente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Trata-se de ação proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do réu a submeter a 

senhora Vera Lúcia dos Santos ao exame de ressonância magnética de 

coluna cervical/lombosacra “hernia discal”. O requerente informa que 

tentou resolver a questão através de pedidos administrativos, porém não 

obteve êxito. Aduziu ainda que a senhora Vera Lúcia dos Santos 

precisava realizar o exame de ressonância nuclear magnética urgente e o 

laudo médico anexo à inicial demonstra de maneira satisfativa tal 

necessidade. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação 

de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n° 8132755. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 
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urgência, da realização do procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM 

OE, INJEÇÃO PREVIA DE ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI 

VESF e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES), eis que 

a demora acarretaria em cegueira irreversível. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo requerente, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Importante mencionar que conforme 

manifestação de id 9480289 o autor informa que o exame requerido foi 

marcado para o dia 22/08/2017. Ante o exposto, declaro resolvido o 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar 

deferida nos autos. b- Condeno o requerido a custear/submeter a senhora 

Vera Lúcica dos Santos ao exame de ressonância magnética de coluna 

cervical/lombo sacra “hernia discal”. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

20.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM PEREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000858-61.2016.8.11.0037 

Promovente: BENJAMIM PEREIRA CERQUEIRA Promovido: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por BENJAMIM PEREIRA 

CERQUEIRA em face de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Aduziu o 

autor, à época da propositura da ação, que contava com 54 anos de idade 

e necessitava fazer uso imediato e com urgência do medicamento 

RISPERIDONA 2 MG, pois é portador de HUNTINGTON, conforme laudo 

médico anexo à inicial. O requerente, representado pela Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, informa que tentou resolver a questão 

através de pedidos administrativos, porém não obteve êxito. O requerente 

relata ainda que é pobre e não possui recursos financeiros suficientes 

para arcar com os custos do tratamento. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

5540485. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM 

OE, INJEÇÃO PREVIA DE ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI 

VESF e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES), eis que 

a demora acarretaria em cegueira irreversível. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 
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descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo requerente, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem ao 

autor o medicamento RISPERIDONA 2 MG, desde que respeite os limites 

máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 20 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 20.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011620-17.2016.8.11.0037 

Promovente: MARIA DAS DORES QUARESMA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ANTONIO CESAR ISIDORO Vistos, 

Trata-se de ação promovida por MARIA DAS DORES QUARESMA em face 

de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ANTONIO CESAR 

ISIDORO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que é mãe do requerido Antonio Cesar Isidoro que 

é usuário de drogas ilícitas há mais de 11 anos, como maconha, pasta 

base, cocaína e crack. Assim, ingressou com ação objetivando a 

internação compulsória do requerido Antonio Cesar Isidoro. O Estado réu 

contesta genericamente a ação, onde pugna pela improcedência do pedido 

da autora e, subsidiariamente, pela observância dos valores da tabela do 

SUS. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

deferida na decisão de ID n° 3345336. Pois bem. Insta mencionar que a 

saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do 

cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de internação compulsória, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Importante mencionar que conforme atestados e 

laudos médicos anexos, o requerido já foi internado compulsoriamente e 

inclusive recebeu alta da internação. Ante o exposto, declaro resolvido o 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar 

deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE a custearem as 

diárias de internação compulsória do requerido ANTONIO CESAR ISIDORO, 

o que já foi pago ante o bloqueio de valores via Bacen-jud. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 20.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012327-82.2016.8.11.0037 

Promovente: NAUIRA GONÇALVES DA SILVA Promovido: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por NAUIRA GONÇALVES DA 

SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Aduziu a 

autora, à época da propositura da ação, que contava com 51 anos de 

idade e apresenta as doenças Vitiligo, L.E.S e Cardiopatia Obstrutiva, 

necessitando assim, fazer uso dos medicamentos TALIDOMIDA 300MG (1 

comp.12/12 hs), REUQUINOL 400MG (1 comp. por dia), DOSE D 200 UI gts 

(30 gotas por semana), CLOPIDOGREL 75MG e HIGROTON 25MG. Afirmou 

que o tempo estimado para o tratamento seria de 1 ano e que seria de 

extrema importância que fizesse uso das medicações, pois as lesões da 

pele e as dores constantes no couro cabeludo afetam drasticamente o 

psicológico da mesma, levando-a à depressão. A requerente, 

representada pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, informa 

que tentou resolver a questão através de pedidos administrativos, porém 

não obteve êxito. A autora relata ainda que é pobre e não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

PARCIALMENTE deferida na decisão de ID n° 5814829, determinando que 

os requeridos fornecessem os medicamentos hidroxicloroquina 400mg, 

Dose D 200 UI/gotas e Talidomida 100mg. Na mesma decisão o magistrado 

indeferiu a tutela de urgência em relação aos medicamentos Bissulfato de 

Clopidogrel 75mg e Higroton 25mg, em razão da ausência de receita 

médica (para ambos), bem como, no caso do Higroton, pela ausência da 

justificativa médica para a aludida prescrição do medicamento de marca, 

tanto em detrimento do genérico disponível, quanto em detrimento do 

medicamento fornecido pelo SUS. Consignou ainda que esta parte da 

decisão poderia ser revista mediante a devida receita e o laudo médico 

(este em relação ao Higroton), justificando ambas as situações acima 

especificadas. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo 

aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR EM 

OE, INJEÇÃO PREVIA DE ANTIVESF OE, INJEÇÃO INTRA VENOSO DE ANTI 

VESF e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OD (TRÊS SESSÕES), eis que 

a demora acarretaria em cegueira irreversível. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo requerente, outra solução não resta senão a 

PARCIAL procedência da demanda. Conforme mencionado alhures, a 

requerente não acostou aos autos receita médica dos medicamentos 

Bissulfato de Clopidogrel 75mg e Higroton 25mg, e no caso do Higroton, 

também não apresentou justificativa médica para a aludida prescrição do 

medicamento de marca, tanto em detrimento do genérico disponível, quanto 

em detrimento do medicamento fornecido pelo SUS. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno 

solidariamente os requeridos a fornecerem à autora oa medicamentos 

Hidroxicloroquina 400mg, Dose D 200 UI/gotas e Talidomida 100mg, desde 

que respeite os limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 20 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 20.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012318-23.2016.8.11.0037 

Promovente: MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da ação, que 

estava com 46 anos de idade e necessitava realizar o exame de 

RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, pois 

sofria de transtorno discal lombar e cervical. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deveria ser realizado com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. O Município réu, contesta aduzindo que a 

responsabilidade por custear os exames é do Estado. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n° 4168787. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização de uma RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA 

LOMBAR E CERVICAL, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de condenar os 

requeridos a fornecerem ao autor RESSONANCIA MAGNETICA DA 

COLUNA LOMBAR E CERVICAL, a qual já foi realizada em cumprimento a 

liminar deferida nos autos, bem como o tratamento decorrente do 

diagnóstico, limitado ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ratifico a liminar deferida nos autos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

16.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEVIR LUIZ FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010647-62.2016.8.11.0037 

Promovente: ALTEVIR LUIZ FRANCO Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALTEVIR LUIZ FRANCO em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, que estava com 33 anos de idade e necessitava 

urgentemente de 5 (cinco) aplicações de Visco suplementação com 

Suprahyal, eis realizou uma cirurgia para recuperação de ligamento do 

joelho, portanto, o referido medicamento é necessário para dar 

continuidade em seu tratamento de saúde. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tais procedimentos deveriam ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 
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emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3344667. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de cinco aplicações de Visco suplementação com Suprahyal, 

que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se 

pode restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de condenar 

solidariamente os requeridos a fornecerem ao autor as aplicações de 

Visco suplementação com Suprahyal, as quais já foram realizadas em 

virtude de bloqueio de valores para custear as ampolas para aplicação. 

Ratifico a liminar deferida nos autos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

16.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

NATALINA CAMILA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 

(CURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001500-97.2017.8.11.0037 

Promovente: ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO e NATALINA 

CAMILA DE OLIVEIRA. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO e NATALINA 

CAMILA DE OLIVEIRA. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o 

autor, à época da propositura da ação, que é filho da requerida Natalina, e 

durante anos vem cuidando da mesma, na medida em que a genitora 

necessita de atenção especial, pois sofre de compulsão intensa por 

álcool, e se encontra extremamente debilitada em razão do consumo 

excessivo de bebida alcoólica. Assim, ingressou com ação objetivando a 

internação compulsória da requerida Natalina. O Município réu contesta a 

ação alegando que a responsabilidade pelo custeio da internação é do 

Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n° 9477226. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de internação compulsória, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 
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direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem as 

diárias de internação compulsória, desde que respeite os limites máximos 

do valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

16 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005164-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005164-39.2017.8.11.0037 Reclamante: ENIO ZANATTA Reclamada: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte reclamante contra sentença proferida no 

presente feito. Alega a embargante que foi extinta a presente ação 

prematuramente vez que juntou atestado médico justificando sua ausência 

na audiência de conciliação. Diante dos documentos acostados, 

comprovando sua condição patológica na data da audiência de conciliação 

se faz necessário anular a sentença prolatada, por erro material e 

designar nova audiência de conciliação. Diante do exposto, e com fulcro 

no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, acolho os 

embargos de declaração opostos para sanar a omissão encontrada. 

Designe-se nova audiência de conciliação, com as providências 

pertinentes. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de abril 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 16 

de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONISLEY CELESTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL INVEST S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011024-33.2016.8.11.0037 Reclamante: RONISLEY CELESTINO DE 

OLIVEIRA Reclamada: IDEAL INVEST S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que seu nome foi 

negativado pela reclamada em decorrência de dívida já quitada. Em defesa 

a requerida alega que pelos boletos anexos é incontroverso que o autor 

quitou a parcela do mês de 03/2011, que a negativação se deu por dívida 

referente ao mês de abril de 2011. É o breve relato. Decido. Compulsando 

os autos verifico que a negativação se deu por título com vencimento em 

15/04/2011, qual o reclamante comprova o recolhimento. De outra banda a 

requerida insiste em alegar que a negativação se deu por dívida inerente 

ao mês de abril de 2011, todavia, caso assim fosse o vencimento de tal 

título se daria no mês de maio de 2011, destarte, não se elidiu da 

ilegalidade perpetrada. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. No que 

concerne ao dano moral, é importante mencionarmos que a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Cumpre registrar a desnecessidade de 

provar a existência do dano moral, uma vez que se trata de dano in re 

ipsa: “O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a 

prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Inexistindo 

critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, 

recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às 
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peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 1.105.974/BA, 3ª 

Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de agora).” O dano 

moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: 

vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme 

pontua a jurisprudência: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, 

em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 

tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se 

o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. 

Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285). No que tange ao 

quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A jurisprudência trilha o caminho 

do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do 

justo ressarcimento: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação 

de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de declarar inexigível o 

débito discutido na presente demanda e condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de abril 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 16 de abril 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DESIDERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001779-83.2017.8.11.0037 Reclamante: ALVARO MENEZES Reclamada: 

ANTONIO CARLOS DESIDERIO DOS SANTOS SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de nota promissórias emitida pela requerida. 

A nota promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, conforme preceito insculpido 

no artigo 78, inciso I, do NCPC, incumbindo à parte reclamada demonstrar a 

existência de vício de consentimento, ou outros motivos que justifiquem 

sua desconstituição. Por outro lado, considerando que o pagamento do 

título cambial se prova, em regra, mediante sua posse, pelo 

sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela 

exequente, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do 

direito representado pela cártula, presumível por força do princípio da 

cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada para comparecer na 

audiência e se defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o 

breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato 

Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, 

contados da realização da audiência de conciliação, nos procedimentos 

em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida 

no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados 

Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma 

que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não 

rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a veracidade de 

seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, 

inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a respectiva cártula que não 

logrou êxito em compensa-la. Desta feita, entendo por devido o débito 

nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de 

veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o 

fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) ao reclamante, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês. A correção monetária incide desde o evento danoso (data do 

vencimento) e os juros de mora a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de abril 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 16 

de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LUISA SANTOS BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001504-37.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA LUISA SANTOS BOTTEGA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARIA LUISA SANTOS 

BOTTEGA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que contava com 48 anos de idade e necessitava 

urgentemente ser submetida a cirurgia de NEUROPATIA COMPRESSIVA 

(HÉRNIA DE DISCO). Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não 

possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

procedimento deveria ser realizados com extrema urgência, ante o 

possível agravamento do problema. O Município réu contestou a ação 

alegando que a responsabilidade pelo custeio da cirurgia requerida é do 

Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n° 8037226. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização da cirurgia de NEUROPATIA COMPRESSIVA, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a 

autora a uma cirurgia de NEUROPATIA COMPRESSIVA e tratamentos 

correlatos, desde que respeite os limites máximos do valor da causa dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 17.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT18315/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME (REQUERIDO)

RO VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010865-90.2016.8.11.0037 Reclamante: BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE 

Reclamada: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME, RO VEICULOS 

MULTIMARCAS SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Sustenta a parte requerente que é 

proprietário do veículo KIA SPORTAGE 2.0, adquirido junto à RÔ VEÍCULOS 

MULTIMARCAS dia 06 de novembro de 2015, ao adquirir o veículo foi 

prometido a transferência da titularidade seria efetuada após a finalização 

da compra do automóvel, o que não ocorreu até a presente data, bem 

como a perfeita funcionalidade do bem, que na data de 25/11/2015 foi 

dada entrada na ordem de serviço junto à Mecânica Nova Prata para 

conserto de seu veículo e a entrega deu-se somente em 29/02/2016. 

Entretanto consoante os documentos anexos, na data de 15/03/2016 o 

veículo do Reclamante, apresentou novamente problemas, deu entrada 
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15/03/2016 e foi liberado ao reclamante em 21/03/2016. Alega a reclamada 

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO complexidade da 

causa, que conforme consulta em anexo verifica-se que referido veículo 

encontra-se sim registrado em nome do demandante, que a relação 

jurídica existente entre o autor Bento e a ora requerida Omni diz respeito 

ao contrato de financiamento celebrado entre eles através do qual esta 

última (Omni) concedeu crédito/financiamento para que o demandante 

pudesse adquirir o veículo por ele escolhido, que o demandante escolheu 

livremente o veículo financiado, o aceitou nas condições que lhe foi 

entregue e principalmente, responsabilizou-se ele em continuar o 

cumprimento das obrigações contratuais. Contesta a reclamada VIANA 

VEÍCULOS LTDA ME que houve nulidade da citação, que a reclamada 

mencionou que deveria ser citada a empresa Rô Veículos, ocorre que está 

não mais existe no endereço mencionado, lá atualmente está situada a 

sede da empresa Viana Veículos, esta que de fato intermediou a 

negociação, fato este que prejudicou a defesa, uma vez que foi 

transmitido recebimento da citação para o representante legal tomar 

ciência do processo após a audiência de conciliação, que a reclamada 

VIANA VEÍCULOS não participou da negociação de compra e venda do 

referido veículo, uma vez que somente interviu como pressuposta afim de 

realizar o financiamento junto ao banco OMNI/SA, portanto não há de se 

falar em responsabilidade por danos morais por parte desta reclamada, 

que o reclamante não ficou sem carro uma vez que conforme dito 

anteriormente, o carro dado de entrada no negócio foi devolvido ao 

reclamante pelo vendedor do carro, além do mais, o veículo em questão já 

possui 14 (quatorze) anos de uso. É o breve relato. Das Preliminares. 

Rejeito a preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. A reclamada VIANA VEÍCULOS LTDA ME 

alega nulidade da citação, todavia, não merece prosperar este pleito, vez 

que, conforme descreve em sua própria defesa, esta confessa o 

recebimento da citação em sua sede em tempo hábil por seu preposto, que 

entregou o processo tardiamente, destarte, inexiste nulidade no presente 

caso visto que foi recebido de forma escorreita por representante da 

empresa, conforme Enunciado 5 do FONAJE. Decido. A reclamada VIANA 

VEÍCULOS LTDA ME não compareceu na audiência de conciliação e 

apresentou contestação fora do prazo. Manifestou-se assim o nobre 

julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 perante 

a Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015: “1. A revelia 

traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir da parte a 

comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela presunção. 2. 

Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à justiça, quando, 

diante da evidência das provas documentais apresentadas, orçamentos, 

fotos do local e do veículo acidentado, somando-se a presunção advinda 

da confissão ficta, decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência 

de provas por parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, 

necessário ouvir a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente 

nos Juizados, quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 

da Lei n. 9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com 

vistas a ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de 

aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade diante 

da ausência da reclamada em audiência de conciliação e analiso o feito 

diante das provas juntadas nos autos. Inicialmente é clarividente a 

irresponsabilidade quanto aos fatos ventilados na exordial quanto à 

atuação da reclamada OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, vez que a requerida somente participou como agente 

financeiro, financiando bem escolhido pelo autor, firmando contrato de 

alienação fiduciária, diverso do contrato de compra e venda e prestação 

de serviço celebrado com as demais acionadas. Tratando-se de compra e 

venda de veículo usado, é de se reconhecer que ao comprador cabia 

adotar as cautelas necessárias a fim de verificar se o bem estava de 

acordo com a destinação que lhe seria dada e sua expectativa, não 

podendo reclamar de defeitos e desgastes decorrentes do tempo de uso, 

constatados em momento posterior à aquisição. A despeito dos vícios 

alegados o requerente sequer os pormenorizou, não se podendo afirmar 

sua real natureza, ou seja, não se sabe se as falhas encontradas são 

decorrentes de manutenção periódica ou de outra espécie, ademais, o 

veículo tem mais de uma década de uso, presumindo-se veículo antigo de 

grande rodagem. Na mesma toada não se pode afirmar que o tempo 

desprendido pela requerida DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA – ME 

no conserto do automóvel foi demasiadamente alongado, vez que ao 

menos existe recibo da contratação dos serviços prestados, ou 

detalhamento do conserto. Além disso, o conserto depende da 

apresentação de peças, que não são fabricadas pela oficina e nem se tem 

notícias que a mesma seja revendedora/representante da marca. A 

propósito, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que o 

comprador de veículo usado, assume o risco de adquiri-lo com os 

desgastes das peças que são compatíveis com os anos de utilização. A 

rigor, competia ao autor antes da aquisição, analisar detalhadamente a 

necessidade de manutenção e investimento necessário no veículo para 

que pudesse ponderar o investimento, socorrendo-se de profissional 

especializado para análise mais detalhada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Alegação de existência de 

defeitos mecânicos. Ausência de garantia contratual. Tratando-se de 

compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas 

necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar 

reparação por prejuízos decorrentes de defeitos mecânicos constatados 

em momento posterior à aquisição, presumíveis em veículo usado. 

R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( 9 0 5 0 2 9 7 4 3 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9050297-43.2009.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 

10/08/2012, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/08/2012)”. Pelo exposto, afasto as preliminares vindicadas e julgo 

totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 17 de abril de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 17 de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

MARIA RITA CACHUI FRANCISCO (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO-GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010016-55.2015.8.11.0037 Reclamante: MARIA RITA CACHUI 

FRANCISCO Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e JOSUEL FRANCISCO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando ser a parte requerida dependente químico, 
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resultando em situação de risco para si e terceiros. Liminar deferida. O 

Município requerido alega cumprimento da medida liminar, responsabilidade 

do estado de mato grosso pelo custeio do tratamento. O Estado de Mato 

Grosso se defende alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, necessidade de obediência à 

recomendação n° 31/2010 do CNJ, impertinência da aplicação da multa 

diária. A parte reclamada JOSUEL FRANCISCO apresenta contestação de 

negativa geral genérica. É o breve relato. Decido. A parte autora requer a 

internação compulsória da requerida para tratamento de dependência 

química, com base nos documentos juntados na exordial, no qual indicou a 

necessidade de internação em hospital psiquiátrico. Ademais os fatos 

noticiados na petição inicial e documentos acostados indicam que a parte 

requerida se quedava relativamente incapaz, por força do texto do artigo 

4º, inciso II, do Código Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento 

jurisprudencial, é plenamente possível a internação compulsória sem 

prévia interdição da pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, 

esclarecendo-se que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de 

cunho eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de 

competência das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da 

Fazenda Pública (conforme o valor da causa) e esta constitui ação de 

estado, de competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que 

ambos os pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 
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O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa JOSUEL FRANCISCO, ratificando-se a tutela 

antecipada deferida, consignando que já foi exaurida, bem como foi 

informado nos autos a desinternação do paciente requerido. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 13 de abril de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

FRANCISCO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012513-42.2015.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO BARROS DA SILVA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, pleiteando a necessidade de realização de Ressonância Magnética 

da Coluna Cervical e da Coluna Lombossacra, além de outros tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, de acordo com a prescrição 

médica (desde que não ultrapassada a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso 

alegando comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde, impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 221 de 832



indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a 

providenciar em favor da parte reclamante o exame de Ressonância 

Magnética da Coluna Cervical e da Coluna Lombossacra, além de outros 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, de acordo com a 

prescrição médica (desde que não ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 13 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 13 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012550-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012550-69.2015.8.11.0037 Reclamante: CARMEN LANE VIEIRA DA 

SILVA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO 

e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de 

realização de cirurgia bariátrica além de outros tratamentos necessários. 

Liminar indeferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 
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art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. O NAT 

concluiu que há necessidade de realização do procedimento. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar os reclamados solidariamente a 

providenciar em favor da parte reclamante a realização de cirurgia 

bariátrica além de outros tratamentos necessários. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011780-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SEIBOTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011780-76.2015.8.11.0037 Reclamante: JAIRO SEIBOTH Reclamadas: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização de exame de 

Eletroneuromiografia, além de outros tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, de acordo com a prescrição médica (desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública). 

Liminar deferida. O Munícipio em sua defesa aduz ausência de negativa 

aos exames solicitados, que a ação deverá ser julgada improcedente, 

visto que este solicitou o agendamento do exame ainda na via 

administrativa, o reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso para custear e realizar os exames/cirurgia necessária. Contesta o 

Estado de Mato Grosso alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro. É 

o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que 

a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da 

CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
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de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante o exame de 

Eletroneuromiografia, além de outros tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, de acordo com a prescrição médica (desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública), 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se 

que não houve novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA CRISTINA BENTO MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010769-12.2015.8.11.0037 Reclamante: TAYNARA CRISTINA BENTO 

MENEZES Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 
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sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando a necessidade de 

realização de exame de ressonância magnética da coluna cervical e 

lombossacra, bem como à avaliação com mastologista, inclusive para 

avaliar a necessidade procedimento cirúrgico de mamoplastia, além dos 

demais tratamentos posteriores necessários. Liminar deferida. Contesta o 

Estado de Mato Grosso alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro. É 

o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que 

a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da 

CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a 

providenciar em favor da parte reclamante exame de ressonância 

magnética da coluna cervical e lombossacra, bem como à avaliação com 

mastologista, inclusive para avaliar a necessidade procedimento cirúrgico 

de mamoplastia, além dos demais tratamentos posteriores necessários, 

consignando-se que inexiste nos autos informação acerca do 

cumprimento ou descumprimento da liminar deferida ab initio. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON EMANUEL FRITZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ MARCELO PANIAGO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000256-36.2017.8.11.0037 Reclamante: ANDERSON EMANUEL FRITZEN 

Reclamada: DENIZ MARCELO PANIAGO MOURA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não compensada. 

Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o 

fim de verificação do evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, 

§5º, inciso I, que para a ação de cobrança de dívida líquida, com base em 

documento particular, o prazo prescricional é de cinco anos. Citada e 

intimada para comparecer na audiência e se defender na lide a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 

nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$ 5.300,00 (cinco mil e 

trezentos reais) à parte reclamante, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária incide desde o 

evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a partir da citação 

válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 13 de abril de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 13 de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INES DOS SANTOS GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012050-66.2016.8.11.0037 Reclamante: INES DOS SANTOS GUADAGNIN 

Reclamada: CAIADO PNEUS LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Afirma a parte autora que na data de 23/03/2016 levou 

seu veículo na Empresa Ré para realizar o serviço de Alinhamento e 

Balanceamento, troca de óleo e substituição de pneus, que 05 (cinco) dias 

após do conserto do veículo (28/03/2016), a autora necessitou ir até a 

cidade de Cuiabá – MT, ao chegar próximo da capital notou que houve o 

desprendimento da roda dianteira do lado do carona, que o requerido 

assumiu a culpa ao entabular o Termo de Acordo, haja vista que o mesmo 

confirmou que o acidente fora ocasionado em decorrência da roda 

dianteira do lado carona ter soltado, ou seja, a roda se soltou do veículo 

pelo fato da Ré não ter apertado os parafusos do cubo da roda 

corretamente. Se defende a parte reclamada alegando preliminar e no 

mérito que o serviço prestado, alinhamento e balanceamento, troca de óleo 

e substituição dos pneus não apresentou qualquer vício, que a autora 

utilizou o veículo por cinco dias, sem qualquer problema, que se a 

requerida tivesse instalado as rodas deixando de apertar os parafusos 

devidamente a roda escaparia com pouca utilização e não depois de 

transcorrido tantos dias, que o acidente não decorreu de qualquer defeito 

ou vício no serviço prestado pela requerida, por mera liberalidade e 

visando atender a contento os anseios da autora, que a requerida 

resolveu por bem arcar com o conserto do veículo. A atitude da requerida 

demonstra sua boa-fé e idoneidade, características que justificam sua 

existência no mercado há mais de sessenta e dois anos, que a requerida 

não praticou qualquer conduta ilícita já que o serviço prestado à autora 

ocorreu de forma perfeita, sem que houvesse qualquer vício ou defeito. É 

o breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia 

haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do problema, 

motivo pelo qual revela-se a competência do Juizado Especial, além disso, 

os autos contêm evidências materiais que serão tratadas na 

fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. 

Decido. O que se depreende do caso em tela é que a parte reclamante 

noticiou acidente automobilístico, supostamente em decorrência de 

manutenção realizada pela parte demandada. Inicialmente é cediço 

salientar que inexiste nos autos prova do incidente da soltura da roda 

durante a viagem realizada. É imprescindível nestes casos que exista a 

prova cabal do transtorno bem como de indício que demonstre o nexo de 

causalidade entre a atitude da empresa ré com a contingencia noticiada. É 

incontroverso que o acidente ocorreu cinco dias após a manutenção 

realizada, o que gera estranheza, vez que o veículo certamente rodou 

durante esse período, sem apresentar problema técnico, colocando em 

indubitável dúvida se de fato o suporte realizado foi o responsável pela 

ocorrência na estrada. Quanto a afirmação que o acordo extrajudicial é 

prova da responsabilização da demandada quanto ao desprendimento da 

roda, tal afirmação não merece prosperar. Inicialmente inexiste prova nos 

autos do acidente, ademais, o que se denota é a atitude da requerida 

quando questionada sobre a qualidade do serviço prestado achou de bom 

alvitre conceder a cortesia ao consumidor, o que demonstra boa-fé e 

preocupação com seus clientes e não confissão da responsabilização 

pelo acidente supostamente ocorrido, outrossim, inexiste vício de 

consentimento na conciliação entabulada, juntada no evento id. 3623059, 

conde a reclamante deu à reclamada TOTAL QUITAÇÃO "PARA NADA 

MAIS RECLAMAR, SEJA A QUE TÍTULO FOR, SOBRE O OCORRIDO". 

Dessa forma, parece estar a parte autora buscando, em momento 
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inadequado, vantagem financeira, desconsiderando um acordo que firmou 

em sã consciência. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o 

juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da 

parte reclamada. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011791-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011791-71.2016.8.11.0037 

Promovente: SHEILA MARIA DE JESUS OLIVEIRA Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por SHEILA MARIA DE JESUS OLIVEIRA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da ação, que 

contava com 56 anos de idade, apresentando diagnóstico cadastrado nos 

CID10 M50.1 e M54.4 (Transtorno do Disco Cervical com Radiculopatia e 

Lumbago com Ciática) e necessitava urgentemente ser submetida à 

Tomografia Computadorizada Cervical e Tomografia Computadorizada 

Lombar. Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do 

tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirma não possuir 

condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

procedimento deve ser realizados com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer 

determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n° 3345604. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente 

estava necessitando, com urgência, da realização de uma Tomografia 

Computadorizada Cervical e Tomografia Computadorizada Lombar, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a 

autora a uma Tomografia Computadorizada Cervical e Tomografia 

Computadorizada Lombar, além de tratamentos decorrentes do 

diagnóstico, desde que respeitados os limites máximos do valor da causa 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 16.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011915-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDINEI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011915-54.2016.8.11.0037 

Promovente: VALDINEI BORGES DA SILVA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por VALDINEI BORGES DA SILVA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da ação, que 

estava com 36 anos de idade e necessitava urgentemente ser submetido 

ao procedimento de CIRÚRGIA BARIÁTRICA, eis que apresentava 

diagnóstico de OBESIDADE MORBÍDA, somada a PRÉ DIÁBETES e 

HIPOTIREOIDISMO COMPENSADO. Aduziu ter solicitado ao Município de 

Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. 

Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem 

como que tal procedimento deveria ser realizados com extrema urgência, 

ante o possível agravamento do problema. O Município réu, contesta 

aduzindo que a responsabilidade por custear os exames é do Estado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n° 5798607. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente 

estava necessitando, com urgência, da realização do procedimento de 

CIRÚRGIA BARIÁTRICA, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de condenar 

solidariamente os requeridos a submeterem o autor ao procedimento de 

CIRÚRGIA BARIÁTRICA, com os tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários, decorrentes da doença, limitado ao teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. Ratifico a liminar deferida nos autos. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 16 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CLEMENTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011685-12.2016.8.11.0037 

Promovente: SELMA CLEMENTINA DE JESUS Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por SELMA 

CLEMENTINA DE JESUS em face SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da ação, que 
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contava com 32 anos de idade e apresentava diagnóstico cadastrado nos 

CID10 M 54.4 M 54.1 (Lumbago com ciática e Radiculopatia), sendo que 

necessitava urgentemente de uma tomografia de coluna lombossacra e 

tomografia de coluna cervical. Aduziu ter solicitado ao Município de 

Primavera a gratuidade do exame, entretanto, não obteve resposta. 

Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem 

como que tal procedimento deveria ser realizado com extrema urgência, 

ante o possível agravamento do problema. O Estado emergiu contra a 

ordem e a qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo 

magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência 

foi indeferida na decisão de ID n° 3345556. Pois bem. Insta mencionar que 

a saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia 

do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma tomografia de coluna lombo sacra e tomografia de 

coluna cervical, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Condeno solidariamente os 

requeridos a submeterem a autora a uma tomografia de coluna lombo 

sacra e tomografia de coluna cervical e tratamentos decorrentes do 

diagnóstico, desde que não ultrapasse o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 12.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011192-35.2016.8.11.0037 

Promovente: TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA Promovido: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA em face de SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que conta com 26 anos de idade e é acometida 

por esquizofrenia paranoide grave desde 2008. Por isso necessita fazer o 

uso do medicamento INVEGA SUSTENNA 50MG. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345050. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, do fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 50MG, eis 

que a demora agravaria ainda mais o estado de saúde da autora. 

Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre salientar que a liminar já está sendo 

cumprida pelo Município Réu. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem o 

medicamento INVEGA SUSTENNA 50MG, desde que respeite os limites 

máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 12 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 12.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011682-57.2016.8.11.0037 

Promovente: VILMAR NUNES CARDOSO Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VILMAR NUNES 

CARDOSO em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da ação, que 

estava com 38 anos de idade, apresentava diagnóstico cadastrado no 

CID10 M 51.1 (Transtorno Discal Lombar) e necessitava urgentemente 

realizar uma consulta com um Cirurgião de Coluna. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345486. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da consulta com um Cirurgião de Coluna, eis que a demora 

agravaria ainda mais o estado de saúde da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 
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BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem consulta 

com um Cirurgião de Coluna para o autor, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição 

inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa médica e não 

seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública). 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 12 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 12.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012320-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012320-90.2016.8.11.0037 

Promovente: FERNANDA DE ALMEIDA CORREA Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por FERNANDA DE ALMEIDA CORREA em face 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da ação, que 

contava com 35 anos de idade e necessitava que lhe fosse fornecido 

imediatamente consulta com MÉDICO ESPECIALISTA EM JOELHO. Aduziu 

ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do exame, entretanto, 

não obteve resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os 

custos da consulta, bem como que tal consulta deveria ser realizada com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. Os 

requeridos não contestação a ação, sendo assim decreto a Revelia de 

ambos, sendo aplicado apenas os efeitos processuais. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi indeferida na decisão de ID 

n° 4149067. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma consulta com MEDICO ESPECIALISTA EM JOELHO, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a 

autora a consulta com MÉDICO ESPECIALISTA EM JOELHO, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme 

requerido na petição inicial (desde que acompanhada da necessária 
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justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública) . Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 13 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

13.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000859-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIRQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000859-46.2016.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO SIRQUEIRA DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por FRANCISCO SIRQUEIRA DA 

SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, que estava com 84 anos de idade e apresentava 

Estenose da uretra (Cid N.35), necessitando urgentemente realizar o 

exame de URETROGRAFIA RETROGADA. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos do 

exame, bem como que tal procedimento deveria ser realizado com extrema 

urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado emergiu 

contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia ser 

deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n° 5019051. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de um exame de URETROGRAFIA RETROGADA, eis que a 

demora agravaria ainda mais o estado de saúde da autora. Ademais, não 

se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem o exame 

de URETROGRAFIA RETROGADA, além de tratamentos necessários 

decorrentes do diagnóstico, desde que respeite os limites máximos do 

valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 13 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 13.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000290-11.2017.8.11.0037 

Promovente: JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ Promovido: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOAQUINA GONCALVES DA 

CRUZ em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a 

autora, à época da propositura da ação, que contava com 43 anos de 

idade e era portadora de Transtornos internos dos joelhos (CID M23) e 

outras rupturas espontâneas de ligamento do joelho (CID M26). Diante 
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disso, afirmou que necessitava, com urgência, que fosse submetida a uma 

CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal consulta deveria ser realizada com extrema 

urgência, ante o possível agravamento do problema. O Município réu 

contestou a ação aduzindo que a responsabilidade para custear a 

consulta requerida é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

5019543. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a 

autora a uma CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme 

requerido na petição inicial (desde que acompanhada da necessária 

justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública) . Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 13 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

13.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012121-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012121-68.2016.8.11.0037 

Promovente: MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da ação, que 

contava com 52 anos de idade e necessitava urgentemente ser submetida 

a um procedimento de TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, pois apresentava 

doença cadastrada no CID 10 M 54.2 (Cervicalgia), conforme relatório 

médico anexo aos autos. Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do procedimento, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não 

possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

consulta deveria ser realizada com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345868. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
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sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Conforme manifestação de ID 8257580 os 

procedimentos já foram realizados no final do ano de 2016. Ante o 

exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e confirmo a liminar deferida nos autos e já cumprida, conforme 

manifestação de ID n° 8257580. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 13 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

13.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011702-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI ARAUJO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011702-48.2016.8.11.0037 

Promovente: MARICLEI ARAUJO DA CONCEICÃO Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por MARICLEI ARAUJO DA CONCEICÃO em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou a autora, à época da propositura da ação, que 

contava com 37 anos de idade, apresentando diagnóstico cadastrado nos 

CID10 S 83.5 e M23 (Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

do joelho e Transtornos internos do joelho), sendo que necessitava 

urgentemente de uma ressonância magnética no joelho esquerdo e 

consulta com ortopedista especialista em joelho. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tais procedimentos deveriam ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345632. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização de uma ressonância magnética no joelho esquerdo 

e consulta com ortopedista especialista em joelho, que, no entanto, não 

estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
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SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a 

autora a uma ressonância magnética no joelho esquerdo e consulta com 

ortopedista especialista em joelho, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição 

inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa médica e não 

seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) 

. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 13 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 13.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000675-90.2016.8.11.0037 

Promovente: ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ORIVALDO RODRIGUES 

PEREIRA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, que contava com 59 anos de idade, apresentando 

ESPONDILOARTROSE E ESPONDILOSE, e necessitava urgentemente 

realizar o exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR e 

de DENSIMETRIA ÓSSEA. Aduz ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirma não 

possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem como que 

tais procedimentos deveriam ser realizados com extrema urgência, ante o 

possível agravamento do problema. O Município Réu contestou alegando 

que é responsabilidade do Estado custear os exames requeridos pelo 

autor. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

deferida na decisão de ID n° 4802926. Pois bem. Insta mencionar que a 

saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do 

cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização de uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

LOMBAR, e de DESIMETRIA ÓSSEA, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar já foi 

devidamente cumprida. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida nos 
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autos e já cumprida, conforme documentos apresentados pelo Município 

Réu. b- b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem o autor a 

uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, e de DESIMETRIA 

ÓSSEA, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 13 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 13.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010373-98.2016.8.11.0037 

Promovente: IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO Promovido: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora foi intimada para apresentar orçamentos e 

se manifestar em relação ao cumprimento da obrigação, entretanto se 

manteve inerte por mais de 30 dias. Assim, deve o processo ser extinto 

sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

III do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 12.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE ALVES LEMES (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010229-61.2015.8.11.0037 

Promovente: JANE ALVES LEMES Promovido: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por JANE ALVES LEMES em face SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT E ESTADO DE MATO GROSSO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época da 

propositura da ação, que apresentava aumento do volume cervical 

anterior com crescimento progressivo e necessita urgentemente realizar 

“CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL”, eis que possuía RISCO DE 

MALIGNIDADE (NEOPLASIA MALIGNA). O Estado emergiu contra a ordem 

e a qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo 

magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência 

foi deferida na decisão de ID n° 3337867. Pois bem. Insta mencionar que a 

saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do 

cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, realizar uma CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 
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saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos e já cumprida. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

submeterem a autora ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA 

TOTAL, desde que respeite os limites máximos do valor da causa dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 12.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERRARI NEUENFELD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011790-86.2016.8.11.0037 

Promovente: MARILENE FERRARI NEUENFELD Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARILENE 

FERRARI NEUENFELD em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alega a autora que estava com 51 anos de idade, 

apresentava diagnóstico cadastrado no CID10 M23 (Transtornos Internos 

do Joelho), sendo que estava necessitando urgentemente de uma 

consulta com ESPECIALITA EM JOELHO. Aduziu ter solicitado ao Município 

de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. 

Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem 

como que tal procedimento deveria ser realizado com extrema urgência, 

ante o possível agravamento do problema. O Estado de Mato Grosso e o 

Município de Primavera do Leste não apresentaram defesa. Analisando-se 

os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de 

ID n° 4930868. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo 

aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização uma consulta com um especialista em joelho, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ademais, cumpre mencionar que até o presente 

momento não tem confirmação do cumprimento da liminar concedida. Ante 

o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno 

solidariamente os requeridos a submeterem a autora a consulta com um 

especialista em joelho, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) . Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 12 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 12.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ARAUJO CATULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010446-70.2016.8.11.0037 

Promovente: MARLI ARAUJO CATULE Promovido: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARLI ARAUJO CATULE 

em face de ITAU UNIBANCO S/A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista 

que foi juntado aos autos comprovante de depósito judicial, o qual 

demonstra a satisfação integral do acordo realizado entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e 

a baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Expeça-se os competentes 

alvarás judiciais para levantamento dos valores depositados. com as 

cautelas pertinentes. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

12.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RENATA GUIMARAES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011673-95.2016.8.11.0037 Reclamante: MONICA RENATA GUIMARAES 

VILELA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO 

e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de 

realização de uma consulta com médico especialista em joelho, além dos 

demais tratamentos posteriores que se fizerem necessários. Liminar 

deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando comprometimento 

com o princípio da universalidade do acesso à saúde, impertinência da 

aplicação da multa diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS 

como parâmetro. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição 

Federal determina que a competência para cuidar da saúde e assistência 

pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

(art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, 

CF/88). No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 
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Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante a realização 

de uma consulta com médico especialista em joelho, além dos demais 

tratamentos posteriores que se fizerem necessários, consignando-se que 

a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo 

pedido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011282-14.2014.8.11.0037
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ANIZIO TAVARES DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

MARILZA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)
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DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011282-14.2014.8.11.0037 Reclamante: ANIZIO TAVARES DA COSTA 

JUNIOR Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e MARILZA PEREIRA SANTANA SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando ser a parte requerida dependente químico, 

resultando em situação de risco para si e terceiros. Liminar deferida. O 

Município requerido alega cumprimento da medida liminar, que se deve 

verificar a necessidade orgânica e a necessidade social, devendo sempre 

prevalecer a primeira para fins de eventual responsabilização do estado e 

do município, que é responsabilidade do estado de Mato Grosso pelo 

custeio do tratamento. A parte reclamada MARILZA PEREIRA SANTANA 

apresenta contestação de negativa geral genérica. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requer a internação compulsória da requerida para 

tratamento de dependência química, com base nos documentos juntados 

na exordial, no qual indicou a necessidade de internação em hospital 

psiquiátrico. Ademais os fatos noticiados na petição inicial e documentos 

acostados indicam que a parte requerida se quedava relativamente 

incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do Código Civil. Ainda, 

segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é plenamente possível a 

internação compulsória sem prévia interdição da pessoa maior e, até onde 

se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se que aquela trata de proteção 

à  saúde ,  sendo  maté r ia  de  cunho  eminen temente 

constitucional-administrativo, cuja ação é de competência das Varas da 

Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública (conforme o valor 

da causa) e esta constitui ação de estado, de competência da Vara de 

Família, contudo, nada obsta que ambos os pedidos sejam cumulados na 

mesma ação. Precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória que visa a submissão 

de dependente químico a tratamento, sob as expensas de entes públicos, 

diz respeito ao direito à saúde previsto nos art. 6º e 196 da Constituição 

Federal, razão pela qual a competência para julgamento é de uma das 

Varas Especializadas de Fazenda Pública, notadamente se, além de não 

haver qualquer pretensão afeta ao estado da capacidade civil do enfermo, 

encontram-se inseridas no polo passivo pessoas jurídicas de direito 

público, entes que também afastam a competência específica da Vara 

Especializada de Família e Sucessões. (CC 140991/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no 

DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRÉVIA 

INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA 

DE SUA MÃE RECONHECIDA. A internação compulsória prescinde de 

prévia interdição até porque o objetivo da internação é a recuperação da 

saúde do interditando, que, como ressaltado, encontra-se incapaz para 

responder, momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da 

dependência química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um 

direito de todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição 

Federal. (TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da 

Fazenda Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública 

figura como parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de 

Interdição, porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência 

do Juízo de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata 

de uma ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 
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para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa MARILZA PEREIRA SANTANA, ratificando-se a 

tutela antecipada deferida, consignando que já foi exaurida, bem como foi 

informado nos autos a desinternação da paciente requerida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 10 de abril de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011949-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALTECI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011949-63.2015.8.11.0037 Reclamante: JEFERSON DA SILVA GOMES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e VALTECI PEREIRA GOMES SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser a 

parte requerida dependente químico, resultando em situação de risco para 

si e terceiros. Liminar deferida. O Município requerido alega cumprimento 

da medida liminar, pedido de revisão da liminar e que é responsabilidade do 

estado de Mato Grosso pelo custeio do tratamento. O Estado de Mato 

Grosso se defende alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária e que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

A parte reclamada VALTECI PEREIRA GOMES apresenta contestação de 

negativa geral genérica. É o breve relato. Decido. A parte autora requer a 

internação compulsória da requerida para tratamento de dependência 

química, com base nos documentos juntados na exordial, no qual indicou a 

necessidade de internação em hospital psiquiátrico. Ademais os fatos 

noticiados na petição inicial e documentos acostados indicam que a parte 

requerida se quedava relativamente incapaz, por força do texto do artigo 

4º, inciso II, do Código Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento 

jurisprudencial, é plenamente possível a internação compulsória sem 

prévia interdição da pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, 

esclarecendo-se que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de 

cunho eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de 

competência das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da 

Fazenda Pública (conforme o valor da causa) e esta constitui ação de 

estado, de competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que 

ambos os pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 
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internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa VALTECI PEREIRA GOMES, ratificando-se a tutela 

antecipada deferida, consignando que já foi exaurida, bem como foi 

informado nos autos a desinternação do paciente requerido. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 10 de abril de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA RIBAS HILARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000530-34.2016.8.11.0037 

Promovente: MARTA MARIA RIBAS HILARIO Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARTA MARIA RIBAS HILARIO 

em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora, à época 

da propositura da ação, que contava com 51 anos de idade e necessitava 

urgentemente realizar os exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA 

COLUNA CERVICAL E LOMBOSSACRA e ELETRONEUROMIOGRAFIA, pois 

é portadora de TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM 

RADICULOPATIA (M50.1) e LUMBAGO COM CIÁTICA (M54.4). Aduziu ter 

solicitado ao Município de Primavera a realização do exame, entretanto o 

requerido se manteve inerte. Afirmou não possuir condições de arcar com 

os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria ser 

realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera 

do Leste, contesta a ação alegando não ter responsabilidade pelo 

fornecimento do exame, sendo que o Estado de Mato Grosso quem é 

responsável. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de 

urgência foi deferida na decisão de ID n° 6093906. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 
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que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do exame ressonância magnética da coluna 

cervical e lombossacra e eletroneuromiografia, que, no entanto, não 

estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- A) Confirmo a liminar 

deferida nos autos. b- B) Condeno solidariamente os requeridos a 

submeterem a autora ao exame de ressonância magnética da coluna 

cervical e lombossacra e eletroneuromiografia, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) . Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 11 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 11.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003944-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA GABRIELA NEUHAUS FUCKS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003944-06.2017.8.11.0037 

Promovente: RAYSSA GABRIELA NEUHAUS FUCKS Promovido: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por RAYSSA GABRIELA NEUHAUS 

FUCKS em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a requerente, à 

época da propositura da ação, que contava com 19 (dezenove) anos de 

idade e necessitava fazer um tratamento cirúrgico respiratório, qual seja, 

TURBINECTOMIA com SEPTOPLASTIA, urgentemente. Aduziu ter solicitado 

ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento no dia 18 de julho de 

2016, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não possuir condições de 

arcar com os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria 

ser realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

10220559. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, do procedimento cirúrgico de Septoplastia com Turbinectomia, 

que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se 

pode restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a da 

procedimento cirúrgico de Septoplastia com Turbinectomia, desde que 

respeite os limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 11 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 11.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001859-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE MARTINS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001859-47.2017.8.11.0037 

Promovente: ZILDETE MARTINS MOREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ZILDETE MARTINS MOREIRA em 

face MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. 

Devidamente citados, o primeiro reclamado apresentou contestação 

tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora que 

necessitava urgentemente de uma Tomografia Computadorizada da coluna 

lombossacra e Tomografia Computadorizada do quadril, esquerdo e direito. 

Aduz ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do exame, 

entretanto, não obteve resposta. Afirma não possuir condições de arcar 

com os custos da consulta, bem como que tal procedimento deve ser 

realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Município de Primavera do Leste, emergiu contra a ordem 

alegando que encaminhou o pedido do exame, o qual está na fila 

aguardando a marcação. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n°3344560. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma Tomografia Computadorizada da coluna lombossacra e 

uma Tomografia Computadorizada do quadril, esquerdo e direito, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 
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de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos e já cumprida. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

submeterem a autora a uma Tomografia Computadorizada da coluna 

lombossacra e uma Tomografia Computadorizada do quadril, esquerdo e 

direito, bem como tratamentos posteriores que se fizerem necessários em 

razão do diagostico, limitado ao teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 11 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 11.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO KIM COLCHOES MAGNETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 

GO44729 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010913-49.2016.8.11.0037 

Promovente: WANDER SOUSA BISPO Promovido: KENKO KIM COLCHOES 

MAGNETICOS Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WANDER 

SOUSA BISPO em face de KENKO KIM COLCHOES MAGNETICOS. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. O Requerente afirma que adquiriu um colchão 

da Requerida, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 15 

parcelas de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). Ressalta que o 

colchão se encontra “danificado”, lhe causando grandes transtornos. 

Alega que tentou por diversas vezes procurar solucionar a questão junto 

à Requerida, entretanto esta permaneceu inerte diante de suas 

reinvindicações. A parte ré por sua vez, apresenta contestação genérica, 

alegando que o requerente não juntou provas que comprovem suas 

alegações. Compulsando os autos entendo que razão assiste à parte 

autora, pois a requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações, 

apenas lançando argumentos para tentar eximir sua responsabilidade. 

Conforme observa-se nos documentos juntados pelo autor, resta 

comprovada a relação de consumo entre as partes, bem como que o 

produto apresentou defeito e a ré se manteve inerte no sentido de 

resolver. Portanto, constato por meio de todo conjunto probatório contido 

nos autos, que a requerida falhou na prestação de seus serviços, 

expondo a requerente a situações que lhe causaram um profundo 

aborrecimento e transtornos. Portanto, verifico que a ré é fornecedora de 

um produto que apresentou vício, nos termos do artigo 18 e ss. Do Código 

de Defesa do Consumidor. Assim, em infringência ao artigo 18, § 1°, do 

Código de Defesa do Consumidor, gerou transtornos a reclamante, pelo 

desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta 

de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais. De igual forma, no que tange aos danos materiais, entendo pela 

procedência, devendo a ré restituir o valor já pago pelo produto 

defeituoso, no importe comprovado de R$ 3.006,00 (três mil e seis reais). 

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar concedida. b) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. c) Condeno a promovida a 

pagar ao promovente a quantia de R$3.006,00 (três mil e seis reais), a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data do ajuizamento da ação. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 11 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

11.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010669-23.2016.8.11.0037 

Promovente: MARCIEL FERREIRA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARCIEL FERREIRA SILVA em 

face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 
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contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer 

o débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida, haja vista que a parte autora é usuária dos serviços de telefonia 

móvel prestados pela empresa Ré, o qual gerou débitos e não foi efetuado 

o pagamento, o que ensejou a negativação do seu nome. Analisando a 

questão verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos 

autos o termo de adesão e contratação de serviços devidamente assinado 

pelo autor e telas sistêmicas, pelas quais se pode verificar de forma 

detalhada que os serviços foram realmente utilizados e não adimplidos. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. Ademais, considerando a presunção de 

veracidade das provas, resta demonstrado que os serviços foram 

realmente utilizados. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e a 

regularidade do débito. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. a. Condeno a parte 

autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 11 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 11.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011563-96.2016.8.11.0037 

Promovente: MARINES ALVES DA SILVA PIRES Promovido: TIM CELULAR 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARINES ALVES DA 

SILVA PIRES em face de TIM CELULAR S.A. Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto jamais 

realizou qualquer transação com a ré. A parte reclamada, por sua vez, 

contesta a ação alegando não ter cometido qualquer ilícito, vez que agiu 

no exercício regular de seu direito. Analisando a questão discutida verifico 

que razão assiste a parte requerente, eis que a parte ré não comprovou a 

existência e legalidade do débito oriundo da negativação. Assim, resta 

configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato danoso. 

Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de relação 

contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo assim, 

tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I do 

CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca do 

reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho que a 

declaração de inexistência do débito em relação ao contrato n° 

0111217037015, encontra acolhida na presente demanda. No entanto, 

verifico que existe outra inscrição em nome da autora, conforme se 

observa no extrato juntado pela própria autora. Assim, razão não assiste 

a autora para que seja indenizado por dano moral, pois já havia restrições 

anteriores ou concomitantes, sem questionamento. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO C. STJ. 

A indenização por danos morais decorrente de cadastramento em órgão 

de restrição ao crédito pressupõe a demonstração de que a anotação é 

apta a gerar abalo ao bom nome de quem formula a reclamação, hipótese 

que não se coaduna com a existência de várias anotações. Sentença 

m a n t i d a .  ( T J - S P  -  A P L :  0 1 6 9 6 3 4 6 8 2 0 1 2 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0169634-68.2012.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

30/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/04/2015).” Portanto, entendo pelo não acolhimento do pedido de danos 

morais, com base na Súmula 385 do STJ. ENTENDO QUE, APESAR DO 

TERMO "ANTERIOR" DA SÚMULA, DEVE SER APLICADO O MESMO 

ENTENDIMENTO QUANDO SE TRATAR DE RESTRIÇÃO CONCOMITANTE, 

CASO DOS AUTOS. MELHOR EXPLICANDO: A RECLAMANTE, CONFORME 

EXTRATO SPC BRASIL JUNTADO (ID. 3619091), TEM CONTRA SI DUAS 

NEGATIVAÇÕES, INCLUÍDAS NA MESMA DATA, PELO MESMO 

FORNECEDOR (TIM CELULAR). SOMENTE UMA DELAS ESTÁ SENDO 

QUESTIONADA NESTA AÇÃO (A DECORRENTE DO CONTRATO 

GSM0111217037015, NO VALOR DE R4 29,90). O RECLAMANTE É 

EXPLÍCITO EM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA AÇÃO, SE LIMITANDO A 

ESTA NEGATIVAÇÃO, DESTE CONTRATO. A OUTRA, DE MESMO VALOR, 

E NEGATIVADA NA MESMA DATA, DECORRE DE OUTRO CONTRATO 

(CONTRATO GSM0111196308745), NÃO FOI QUESTIONADA, NEM É 

OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA, NEM É OBJETO DESTA AÇÃO. ORA, SE 

A NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA IMPEDE A CONDENAÇÃO EM 

DANO MORAL, A CONCOMITANTE, POR ÓBVIO, DEVE SEGUIR O MESMO 
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ENTENDIMENTO, JÁ QUE O OBJETIVO DA SÚMULA É JUSTAMENTE 

LEVAR EM CONSIDERAÇÃO QUE, SEM A RESTRIÇÃO CADASTRAL 

QUESTIONADA, A PARTE RECLAMANTE ESTARIA COM SUA 

CREDIBILIDADE CREDITÍCIA ABALADA DA MESMA FORMA. DAÍ A 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, APENAS PARA EXCLUIR A 

RESTRIÇÃO ILEGAL. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro 

inexistente o débito no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos), referente ao contrato nº 0111217037015, apontado no 

SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuados pela reclamada; b. 

Indefiro o pedido de dano moral. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

12.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000309-17.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIZEU CORTONESI FERREIRA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de dispensar o 

medicamento Ciprofibrato 100 mg, pelo período que se fizer necessário. 

Liminar deferida. O Município contestante alega cumprimento da medida 

liminar, ilegitimidade passiva do Município, necessidade de reconsideração 

da decisão no tocante ao bloqueio de verbas públicas. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 
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em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento de remédios 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar os reclamados solidariamente a dispensar o 

medicamento Ciprofibrato 100 mg pelo período que se fizer necessário, 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo 

pedido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011258-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011258-15.2016.8.11.0037 Reclamante: MARTA FORTUNATO DA SILVA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização dos 

exames Ressonância Magnética da Coluna Cervical e Lombossacra e 

consulta com Reumatologista. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato 

Grosso alegando comprometimento com o princípio da universalidade do 

acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, impugnação 

de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 
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Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante os exames de 

Ressonância Magnética da Coluna Cervical e Lombossacra e consulta 

com Reumatologista, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI TORQUATO PAREDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010237-04.2016.8.11.0037 Reclamante: CIRLEI TORQUATO PAREDES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de dispensar o 

medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, pelo período que se fizer 

necessário. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso aduzindo 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, ausência de prova quanto ao 

fato constitutivo do direito postulado, impossibilidade de escolha da marca 

comercial. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 
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somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento de remédios 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar os reclamados solidariamente a dispensar o 

medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg pelo período que se fizer 

necessário, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

inexistindo por hora novo pedido de fornecimento da referida droga ou de 

sequestro de numerário para sua aquisição. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011164-67.2016.8.11.0037 Reclamante: LAERCIO GOMES DE PAULA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização dos 

exames Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical e da Coluna 

Lombossacra e ressonância nuclear magnética da coluna. Liminar 

deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando comprometimento 

com o princípio da universalidade do acesso à saúde, impertinência da 

aplicação da multa diária, impugnação de valores: utilização da tabela SUS 

como parâmetro. Contesta o corréu aduzindo a necessidade de 

readequação da liminar, responsabilidade do estado para cumprimento do 

objeto da presente ação, impossibilidade de condenação ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. É o breve 

relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a 

competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), 

sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 
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nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante os exames de 

exames Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical e da Coluna 

Lombossacra e ressonância nuclear magnética da coluna, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se 

que não houve novo pedido. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENITA PEDRINHA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010646-77.2016.8.11.0037 Reclamante: IRENITA PEDRINHA COSTA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização dos 

exames PCR quantitativo para HBV, para fins diagnósticos e definição da 

estratégia de tratamento a ser adotada frente à patologia da parte autora 

(de acordo com a prescrição médica), além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição 

inicial. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 
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sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante realização dos 

exames PCR quantitativo para HBV, para fins diagnósticos e definição da 

estratégia de tratamento a ser adotada frente à patologia da parte autora 

(de acordo com a prescrição médica), além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011609-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANEZA APARECIDA SARTORELO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011609-85.2016.8.11.0037 Reclamante: VANEZA APARECIDA 

SARTORELO RIBEIRO Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação 

de fazer com pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO 

MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a 

necessidade de realização de consulta com médico especialista em joelho, 

além dos demais tratamentos posteriores que se fizerem necessários. 

Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 
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art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante a realização 

de consulta com médico especialista em joelho, além dos demais 

tratamentos posteriores que se fizerem necessários, consignando-se que 

a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo 

pedido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011649-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR SILVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011649-67.2016.8.11.0037 Reclamante: WALDEMIR SILVEIRA LOPES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de realização de 

Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical e da Coluna 

Lombossacra, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários. Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso 

alegando comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde, impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela SUS como parâmetro. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 
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tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os reclamados 

solidariamente a providenciar em favor da parte reclamante a realização 

de Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical e da Coluna 

Lombossacra, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

verificando-se que não houve novo pedido. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIZELY - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA BREDA BETELLA OAB - RS0090691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANZINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010847-06.2015.8.11.0037 

Promovente: SIZELY - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP 

Promovido: FRANZINI & CIA LTDA – ME Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que julgou 

procedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de 

contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. Analisando-se 

os Embargos apresentados, verifica-se que este é intempestivo, vez que 

protocolado após o prazo previsto no §1° do Art. 83 da Lei 9099/95. 

Vejamos: “Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) § 1º Os embargos de declaração 
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serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados 

da ciência da decisão.” A autora foi devidamente intimada da decisão, 

sendo que o sistema registrou ciência no dia 30/03/2017 e o prazo final 

para a oposição de embargos de declaração era no dia 04/04/2017. 

Ocorre que, os embargos foram propostos somente no dia 25/04/2017, ou 

seja, após o prazo previsto na Lei dos Juizados Especiais. Portanto, a 

Rejeição Preliminar do presente Embargos é medida que se impõe. 

Contudo, existe sim contradição na sentença entre a fundamentação e a 

decisão, quanto ao termo inicial de incidência de juros e correção 

monetária. Trata-se de ERRO MATERIAL que pode ser corrigido de ofício 

pelo Juízo, o que ora faço. Em consonância com a fundamentação e o 

julgado nela inserido, CORRIJO A PARTE DISPOSITIVA, QUE PASSA A 

VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS: Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Determino o pagamento de R$2.416,10 (dois mil quatrocentos e 

dezesseis reais e dez centavos) à parte autora, corrigido monetariamente 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do vencimento de cada 

parcela; No mais, permanece inalterada a sentença. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 09 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

09.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000853-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000853-39.2016.8.11.0037 

Promovente: IRENE GONCALVES DE LIMA RIBEIRO Promovido: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por IRENE GONCALVES DE LIMA 

RIBEIRO em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que contava com 54 anos de idade e necessitava 

realizar procedimento cirúrgico de FÍSTULA VESICO-VAGINAL, uma vez 

que apresenta Fístula vesicovaginal (CID N82.0). Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a realização do procedimento, entretanto o 

requerido se manteve inerte. Afirmou não possuir condições de arcar com 

os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria ser 

realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera 

do Leste, contestou informando o cumprimento da liminar e requerendo 

improcedência da ação, sob alegação de que a autora já havia requerido 

na via administrativa e o tempo de espera foi razoável. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n° 4932786. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento cirúrgico de FÍSTULA 

VESICO-VAGINAL, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar já foi cumprida, 

conforme manifestação de ID n° 7247003. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e confirmo a 

liminar deferida nos autos e já cumprida, conforme manifestação de ID n° 

7247003. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 10 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 10.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NUNES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004403-08.2017.8.11.0037 

Promovente: KLEBER NUNES ALVES Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por KLEBER NUNES ALVES em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO 

GROSSO. Devidamente citados, o reclamado primeiro reclamado 

apresentou contestação tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando 

o processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alega o 

autor necessita urgentemente de fazer uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DO JOELHO DIREITO, tendo em vista que este está lesionado. Aduz ter 

solicitado ao Município de Primavera a realização do exame, entretanto o 

requerido se manteve inerte. Afirma não possuir condições de arcar com 

os custos da consulta, bem como que tal procedimento deve ser 

realizados com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Município emergiu contra a ordem e a qualquer determinação 

de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n°10114768. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do exame em seu joelho direito, que, no entanto, 

não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado do autor. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pelo autor, outra solução não 

resta senão a procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido 

o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar 

deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

fornecerem ao autor o exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO 

DIREITO e tratamentos posteriores que se fizerem necessários 

decorrentes do diagnóstico, desde que com justificativa médica, e 

respeitado o limite do valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004166-71.2017.8.11.0037
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IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004166-71.2017.8.11.0037 

Promovente: IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA Promovido: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por IRACY GONZAGA DE SOUZA 

SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE 

MATO GROSSO. Devidamente citados, o reclamado primeiro reclamado 

apresentou contestação tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando 

o processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a 

autora necessita urgentemente de fazer uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DE COLUNA CERVICAL E LOMBOSSACRA. Aduz ter solicitado ao 

Município de Primavera a realização do exame, entretanto o requerido se 

manteve inerte. Afirma não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Município 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 9888367. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 
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que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do exame RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 

COLUNA CERVICAL E LOMBOSSACRA, que, no entanto, não estava 

sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava 

ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a 

vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto 

ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em que 

"assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação 

específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia 

ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através 

de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 

106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pelo autor, outra solução não 

resta senão a procedência da demanda. Ademais, importante mencionar 

que o primeiro requerido cumpriu a liminar deferida nos autos, conforme ID 

n° 10815924. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Confirmo a liminar deferida nos 

autos e cumprida conforme informação de ID. N° 10815924. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012146-81.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Devidamente 

citados, os reclamados apresentaram contestação tempestiva. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Alega o autor que está com 37 

anos de idade, apresenta diagnóstico de obesidade, pseudoartrose no 

Fêmur e Osteoartrose no Joelho, sendo que necessita urgentemente 

realizar Cirurgia Bariátrica. Aduz ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirma não 

possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

procedimento deve ser realizados com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Estado de Mato Grosso e o Município de 

Primavera do Leste emergiram contra a ordem e a qualquer determinação 

de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os 

autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 

n°3345930. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização da Cirurgia Bariátrica, que, no entanto, não estava 

sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava 

ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a 

vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto 

ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em que 

"assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação 

específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia 

ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através 

de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 

106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
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COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução 

não resta senão a procedência da demanda. Ademais, cumpre mencionar 

que até o presente momento não tem confirmação do cumprimento da 

liminar concedida. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a autora a 

Cirurgia Bariátrica e aos tratamentos decorrentes da doença, desde que 

respeite os limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 03 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MATURANA DALLA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000581-45.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: CLEBER MATURANA DALLA ROSA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por CLEBER MATURANA 

DALLA ROSA em face de OI S/A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Assim, conclui se que as concessionárias, operadoras do serviço 

de telefonia fixa, como fornecedoras de serviço público, são obrigadas a 

prestar um serviço de excelência ao consumidor, por imposição legal. Por 

conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A parte autora aduz que possui relação jurídica de consumo com a 

empresa ré, onde lhe é disponibilizada serviços de telefonia por meio do 

terminal telefônico n° (66) 3498 8182. Relata que a empresa ré passou a 

lançar valores em sua conta, referentes a serviços nunca requeridos pelo 

autor, denominados de “ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”. Aduz que entrou 

em contato com a reclamada por diversas vezes, entretanto a ré se 

manteve inerte. Esclarece que tentou por diversas vezes resolver o 

infortúnio de forma administrativa, tendo registrado vários protocolos de 

atendimento, porém não obteve sucesso nas incontáveis tentativas. A 

empresa requerida por sua vez alega que não se tratam de serviços não 

contratados e sim serviços que fazer parte do pacote OI VELOX e que 

são inclusos no pacote, não sendo cobrado valores adicionais pelos 

serviços. Por fim, requereu a total improcedência dos pedidos realizados 

pela autora, eis que alegam não haver cobrança indevida de serviços. 

Compulsando os autos entendo que razão assiste à parte autora, pois a 

requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações. Entendo que, 

ainda que nessa espécie de contrato os serviços sejam solicitados via 

telefone, possui a ré condições de provar em que termos foi feita a 

contratação. Dessa forma, verifico que a ré faz somente alegações sobre 

a contratação dos serviços e que tais serviços fazem parte do pacote de 

internet contatado, no entanto nenhum de seus argumentos vem 

acompanhado de qualquer prova neste sentido, ônus que lhe cabia 

exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem detém os 

documentos necessários ao esclarecimento do conflito. Latente a 

aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, constato que a ré não impugnou a extensa relação 

de protocolos trazidos aos autos pelo requerente. Logo, não comprovada 

a contratação entre as partes nos termos alegados deve ser reconhecida 

a cobrança indevida dos valores pagos a mais. No que tange a cobrança 

de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no 

caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos, vez que a 

reclamada efetuou a cobrança sem observar os deveres mínimos de 

cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo quando sequer foi 

solicitado. Considerando que a autora comprovou as cobranças indevidas, 

o quantum da repetição do indébito consiste no valor de R$ 225,95 

(duzentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) que deve ser 

pago em dobro, uma vez que foi cobrado indevidamente, perfazendo o 

total de R$451,90 (quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa 

centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço 

defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste 

e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de 

retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 
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reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Declaro inexistente os valores não contratados referentes aos serviços: 

ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA; b) Condeno a ré a ressarcir em dobro o que 

cobrou indevidamente, o que equivale a R$451,90 (quatrocentos e 

cinquenta e um reais e noventa centavos), corrigido monetariamente 

desde os respectivos desembolsos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, 

contados a partir da citação c) Condeno a promovida a pagar ao 

promovente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 04 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 04.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011799-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR PRUDENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011799-48.2016.8.11.0037 

Promovente: LENIR PRUDENTE Promovido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LENIR 

PRUDENTE em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época da 

propositura da ação, que estava com 49 anos de idade e apresentava 

diagnóstico cadastrado nos CID10 M 79.7, M 54.4 e M 50.1 (Fibromialgia, 

transtorno do disco cervical com radiculopatia e lumbago com ciática) 

sendo que necessitava urgentemente de consultas com Reumatologista e 

consulta com Neurocirurgião (especialista em coluna). Aduziu ter 

solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento, 

entretanto, não obteve resposta. Afirmou não possuir condições de arcar 

com os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria ser 

realizado com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

3345680. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, das consultas com Reumatologista e com Neurocirurgião 

especialista em coluna, eis que a demora agravaria ainda mais o estado de 

saúde da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem 

consultas com Reumatologista e com Neurocirurgião para a autora, bem 

como os tratamentos decorrentes do diagnóstico, desde com a devida 

justificação médica e respeitados os limites máximos do valor da causa 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 04.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011508-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BEDIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011508-48.2016.8.11.0037 

Promovente: ALCIDES BEDIN Promovido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALCIDES BEDIN em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o 

autor, à época da propositura da ação, que estava com 62 anos de idade 

e necessitava urgentemente ser submetido a uma RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO. Aduz ter solicitado ao Município de 

Primavera a realização do exame, entretanto o requerido se manteve 

inerte. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Município 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345232. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do exame em seu joelho direito, que, no entanto, 

não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

agrava ainda mais o estado do autor. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem ao 

autor o exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO e 

tratamento correlato, devidamente justificado pelo médico e desde que 

respeite os limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 04 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 04.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES ROMAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010366-09.2016.8.11.0037 

Promovente: BRUNA ALVES ROMAGNOLI Promovido: AZUL LINHAS 

AEREAS Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora 

em face da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na 

inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 
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para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. 

Alega a embargante que a sentença é omissa quanto ao julgamento dos 

danos materiais requeridos na inicial. Com tais considerações, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar omissão quanto 

a apreciação do pedido de Danos Materias, incluindo ao julgado os 

seguintes parágrafos: “APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NO PRODUTO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. NAO ACOLHIMENTO. PROVA NEGATIVA DO 

FATO. ÔNUS DA PROVA DE ACORDO COM O ARTIGO 333 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. I - De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor. II - O dano material não se presume, devendo o mesmo 

ser provado. III - Apelo conhecido e improvido. (Processo AC 2012217644 

SE Orgão Julgador 2ª.CÂMARA CÍVEL Partes Apelante: SIMONE PERES 

FALCAO, Apelado: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Julgamento 24 de 

Setembro de 2012 Relator DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU 

LIMA).” No que tange ao pedido de dano material, razão não assiste à 

requerente pois não comprovou o prejuízo sofrido. Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar omissão e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 09 de abril de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

09.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010650-17.2016.8.11.0037 

Promovente: VALDIVINA NEVES DE OLIVEIRA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por VALDIVINA NEVES DE OLIVEIRA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Devidamente 

citados, o reclamado primeiro reclamado apresentou contestação 

tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora que está 

com 57 anos de idade, apresenta diagnóstico de gonartrose primaria 

lateral CID (M17.0), sendo que necessita urgentemente de uma consulta 

com um ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM JOELHO Aduz ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirma não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deve ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n°3344560. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que o paciente 

estava necessitando, com urgência, da consulta com um ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM JOELHO, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução 

não resta senão a procedência da demanda. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico 

a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

submeterem a da autora a consulta com um ORTOPEDISTA ESPECIALISTA 

EM JOELHO e tratamentos correlatos (estes, com a devida justificação 

médica), desde que respeite os limites máximos do valor da causa dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 
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Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 03.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011683-42.2016.8.11.0037 

Promovente: EDILSON ALMEIDA BATISTA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por EDILSON ALMEIDA BATISTA em face de SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Devidamente citados, o reclamado 

primeiro reclamado apresentou contestação tempestiva. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alega o autor que está com 52 anos de idade, apresenta 

diagnóstico cadastrado nos CID10 X 93.8, R 20.2, G 57.2 e M 95.8 

(Agressão por meio de disparo de arma de fogo, Parestesias Cutâneas, 

Lesão do Nervo Femoral e Outras Deformidades Adquiridas) sendo que 

necessita urgentemente de uma Eletroneuromiografia. Aduz ter solicitado 

ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não 

obteve resposta. Afirma não possuir condições de arcar com os custos 

da consulta, bem como que tal procedimento devem ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n°3345510. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento de Eletroneuromiografia, eis que 

a demora poderia agravar ainda mais o estado do autor. Ademais, não se 

pode restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução 

não resta senão a procedência da demanda. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico 

a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

submeterem o autor ao procedimento de Eletroneuromiografia, desde que 

respeite os limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 03 de abril de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TERESINHA PERKOSKI PRESTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011084-06.2016.8.11.0037 

Promovente: MARLENE TERESINHA PERKOSKI PRESTES Promovido: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARLENE TERESINHA 
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PERKOSKI PRESTES em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO 

GROSSO. Devidamente citados, a primeira reclamada apresentou 

contestação tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. À época da 

distribuição da inicial a autora alegou que estava com 57 anos de idade e 

necessitava urgentemente realizar uma avaliação com um Especialista em 

Joelho. Aduz ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do 

tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirma não possuir 

condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

procedimento deve ser realizados com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer 

determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n°3344934. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que o paciente 

estava necessitando, com urgência, da consulta com um Especialista em 

Joelho, eis que a demora agravaria ainda mais o estado de saúde da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que os requeridos não se 

desincumbiram de seu ônus probatório, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução 

não resta senão a procedência da demanda. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico 

a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a 

custearem uma consulta com um Especialista em Joelho para a autora e 

tratamentos decorrentes do diagnóstico (com a necessária justificação 

médica), desde que respeite os limites máximos do valor da causa dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 03.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000689-74.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS MOREIRA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por FLAVIO DOS SANTOS 

MOREIRA em face de OI S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Assim, conclui se que as concessionárias, operadoras do serviço 

de telefonia fixa, como fornecedoras de serviço público, são obrigadas a 

prestar um serviço de excelência ao consumidor, por imposição legal. Por 

conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A parte autora aduz que possui relação jurídica de consumo com a 

empresa ré, onde lhe é disponibilizada serviços de telefonia por meio do 

terminal telefônico n° (66) 3498 4679. Relata que a empresa ré passou a 

lançar valores em sua conta, referentes a serviços nunca requeridos pelo 

autor, denominados de “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES 2, SIGA-ME”. Aduz que entrou em contato com a reclamada 

por diversas vezes, entretanto a ré se manteve inerte. Esclarece que 

tentou por diversas vezes resolver o infortúnio de forma administrativa, 

tendo registrado vários protocolos de atendimento, porém não obteve 
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sucesso nas incontáveis tentativas. A empresa requerida por sua vez 

alega que não se tratam de serviços não contratados e sim serviços que 

fazem parte do pacote contratado pelo autor, não sendo cobrado valores 

adicionais pelos serviços. Entretanto, aduz que o pacote denominado 

SIGA-ME é um serviço corresponde a um serviço digital de transferência 

temporária e foi cancelado no dia 19/12/2016. Por fim, requereu a total 

improcedência dos pedidos realizados pelo autor, sob o argumento de que 

não houve cobrança indevida de serviços. Compulsando os autos entendo 

que razão assiste à parte autora, pois a requerida não logrou êxito em 

comprovar suas alegações. Dessa forma, verifico que a ré faz somente 

alegações sobre a contratação dos serviços e que tais serviços fazem 

parte do pacote já contatado pelo autor, no entanto nenhum de seus 

argumentos vem acompanhado de qualquer prova neste sentido, ônus que 

lhe cabia exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem 

detém os documentos necessários ao esclarecimento do conflito. Latente 

a aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, constato que a ré não impugnou a extensa 

relação de protocolos trazidos aos autos pelo requerente. Logo, não 

comprovada a contratação entre as partes nos termos alegados deve ser 

reconhecida a cobrança indevida dos valores pagos a mais. No que tange 

a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem 

se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso 

dos autos, vez que a reclamada efetuou a cobrança sem observar os 

deveres mínimos de cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo 

quando sequer foi solicitado. O dano material deve ser comprovado nos 

autos e considerando que o autor comprovou as cobranças indevidas de 

julho de 2015 a julho de 2016, o quantum da repetição do indébito consiste 

no valor de R$ 361,25 (trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco 

centavos) que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente, perfazendo o total de R$722,50 (setecentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Declaro inexistente os valores não contratados referentes aos serviços: 

COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2, SIGA-ME; b) 

Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que 

equivale a R$722,50 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos), corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação d) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de 

abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 03.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENOKY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010815-64.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Polo 

Ativo: HENOKY FERREIRA DE SOUZA Polo Passivo: CLARO S/A Vistos, 

Apresentada contestação, o reclamante deixou de impugnar. Intimado, se 

manteve inerte. Na ação conexa (autos 8010817-34.20160811.0037, 

contra a Oi S/A, a parte autora requereu a desistência por intermédio de 

sua advogada (no termo de audiência daqueles Autos), por ter perdido o 

contato com seu cliente. Assim, e ante a não manifestação no presente 

feito, fica evidente o desinteresse superveniente de agir. Posto isso, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito por ausência superveniente do interesse de agir do autor. 

Isento de custas. Transitada em julgado, arquive-se, baixe-se no sistema. 

Primavera do Leste-MT, 21 de abril de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011506-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEDRO HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011506-78.2016.8.11.0037 Reclamante: WILSON PEDRO 

HARTMANN Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 
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custas. Transitada esta em julgado, inte-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se e ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo o 

projeto de sentença acima. Primavera do Leste-MT, 21 de abril de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191588 Nr: 4568-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 191588

1. Se no prazo de 5 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2. Considerando que foram apresentadas as razões de apelação (fls. 

95/103), ao apelado para contra-arrazoar (CPP, art. 600).

 3. Após, encaminhem-se aos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206614 Nr: 2521-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA MUNARI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAM ROQUE AS BROCCA - 

OAB:RS/45614

 Código 206614

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 16:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de abril de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 8443-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - OAB:21694/O, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 

MARTINS - OAB:

 Autos código 199867

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 30.05.2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138896 Nr: 9617-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006719-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1006719.82.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Divórcio ajuizada por Analice Marangoni em face de Antonio Sério Ramos, 

ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos 

na inicial. A citação do réu restou prejudicada, eis que o Sr. Oficial de 

Justiça constatou pela mídia local o óbito do mesmo, Id. 12139579. 

Convidada a manifestar-se, a parte autora o fez no evento 12227178, que 

veio instruída com a cópia da certidão de óbito do requerido. É o breve 

relato. Decido. Ante a notícia e comprovação do óbito do requerido , antes 

mesmo de formalizada a citação, julgo extinto o presente processo sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI do 

CPC. Por oportuno, por não ser competência deste Juízo examinar o 

pedido de prova emprestada, indefiro o requerimento constante do evento 

12227178. Anoto, entretanto, que poderá a parte interessada obter cópia 

destes autos e proceder a juntada nos autos de inventário, apresentando 

o requerimento àquele Juízo. Custas pela parte autora. Honorários 

indevidos na espécie. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT., 18 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003467-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003467-71.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação revisional de contrato direto ao consumidor 

de financiamento de veículo c.c. pedido de antecipação de tutela proposta 

por JULIO CESAR MORAES DE MOURA em desfavor de BV FINANCEIRA 

S/A - CEI, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 8799105 e ss. Entre um ato e outro, o autor requereu a 

desistência (id. 11016462), com o que aquiesceu a parte demandada (id. 

11497520). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 265 de 832



contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, a parte demandada aquiesceu com o pedido de desistência (id. 

11497520). Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

proposto por JULIO CESAR MORAES DE MOURA em desfavor de BV 

FINANCEIRA S/A - CEI, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO 

o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ BASSO (EXECUTADO)

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

VANOR JOSE BASSO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000302-79.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em 

desfavor de SANDRO ADRIANO SCHMITT, VILSON LUIZ BASSO e VANOR 

JOSÉ BASSO, todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Anteriormente ao recebimento da 

exordial, as partes informaram que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação do acordo e a suspensão do feito (id. 

11715399). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que 

embora o executado SANDRO ADRIANO SCHMITT, VILSON LUIZ BASSO e 

VANOR JOSÉ BASSO não se fizessem acompanhados de advogado 

quando da lavratura do termo de acordo, não há óbice a sua 

homologação, eis que se tratando de direito disponível, é dado às partes 

pactuar sem a presença do procurador, devendo a avença homologada. 

No mais, ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, 

SANDRO ADRIANO SCHMITT, VILSON LUIZ BASSO e VANOR JOSÉ 

BASSO, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Novo Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, SUSPENDO o processo até o 

cumprimento integral da obrigação. Decorrido o prazo para cumprimento 

da obrigação, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca da 

quitação e/ou requerer o que entender de direito. CUSTAS, pro rata. 

CUSTAS REMANESCENTES isentas, na forma do art. 90, §3º, do CPC. 

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 19 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003628-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1003628-81.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 9074016 e ss. 

Pela decisão proferida em id. 9249921, determinou-se a emenda da 

exordial. A parte autora informou a interposição de agravo de instrumento 

(id. 9865074 e ss), o qual não foi conhecido (id. 10101365). Certificou-se 

o decurso do prazo para que a autora procedesse a emenda da inicia (id. 

11622772). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se 

tem que, determinado a autora a emenda da inicial, não obstante tenha 

sido devidamente intimado, a mesma deixou de atender o comando judicial, 

de modo que, o indeferimento da inicial com a consequente extinção do 

processo é medida que se impõe. Por oportuno, anoto que, o indeferimento 

da petição inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do 

mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis 

que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu bojo 

mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta 

INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

SEM CUSTAS, eis que defiro os benefícios da AJG em favor da 

requerente. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005618-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

Autos n. 1005618-10.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação revisional c.c. consignação em pagamento 

com pedido de tutela antecipada proposta por ROBERTO CARLOS DOS 

ANJOS em face de OMNI S/A – C.F.I., ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 10545719 e ss. Pela decisão 

proferida em id. 11090286, indeferiu-se o pedido de AJG formulado pelo 

requerente, determinando o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da exordial. Certificou o decurso do prazo sem 

recolhimento das custas, id. 11923096. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será cancelada a 

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

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Assim, tendo o exequente deixado de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas processuais, consoante se observa pela certidão 

de id. 11923096, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto e tudo mais que dos autos, INDEFIRO a petição inicial, 

determinando o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o 

Provimento 42/2008-CGJ/MT. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá 

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

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 
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Sorriso/MT., 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003774-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (RÉU)

 

Autos n. 1003774-25.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT em desfavor de ODIR JOSÉ NICOLODI FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é credora da 

importância de R$ 47.253,70 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e 

três reais e setenta centavos), em decorrência do crédito rotativo – cartão 

de crédito – contratado mediante renovações, cuja vencimento da fatura 

se deu em 15/06/2017. Com a inicial vieram os documentos de id. 9150668 

e ss. Despacho inicial, id. 9292029. Devidamente citado, id. 11263963, o 

demandado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

embargos monitórios e/ou comprovar o cumprimento da obrigação 

(certidão de id. 11928836). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De início, considerando que 

o demandado ODIR JOSÉ NICOLODI FILHO, devidamente citado (id. 

11263963), deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

embargos monitórios e/ou efetuar o pagamento do valor indicado na inicial 

(certidão de id. 11928836), DECRETO-LHES a REVELIA, em consonância 

com o disposto no art. 344 do CPC. No mais, dispõe o art. 701, §2º, do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do 

autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como consequência a 

obrigação do demandado proporcionar ao requerente o pagamento 

emanado da ordem representada pela fatura do cartão de crédito 

acostado a exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante 

da prova literal da existência do débito e de seu não pagamento. No ponto, 

convém destacar que dos autos ressai que houve a estipulação do 

contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviçoes (id. 

9150811), bem como restou demonstrado ainda, o saldo devedor, ante a 

apresentação das faturas (id. 9150721). Destarte, considerando os 

efeitos da revelia, aliados as únicas provas até então colhidas, que 

corroboram os valores apresentados, resta-me reconhecê-los por 

sentença. Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito da requerida, na quantia de R$ 47.253,70 

(quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, 

INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de débito 

atualizada. Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE a devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 

10% sobre o valor da dívida. Não havendo pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução. PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro, na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1001694.25.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração apresentados por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo 

em relação à sentença de Id. 9224038, asseverando ser omissa, uma vez 

que, embora tenha acolhido o pedido inicial, deixou de informar quanto a 

incidência de capitalização de juros na forma pactuada, juros moratórios, 

juros remuneratórios e demais encargos constantes no contrato e planilha 

apresentada pela instituição embargante (Id. 9352707 e ss). Seguindo, o 

Antonio Carlos de Souza também apresentou Embargos de Declaração 

com Efeitos Infringentes, asseverando que a sentença proferida é 

contraditória, requerendo seja a sentença declarada nula e reaberta a 

instrução processual (Id. 9383938). Intimado, o Banco HSBC Bank Brasil 

S/A apresentou contrarrazões aos embargos, Id. 9732863, ao passo que 

Antonio Carlos de Souza, mesmo intimado, deixou de contrarrazoar os 

embargos do banco, conforme certidão de Id. 10956365. É o breve relato. 

Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pelos embargantes, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da sentença/decisão proferida, senão vejamos: Com 

relação aos embargos apresentados por Antonio Carlos de Souza, é 

válido registrar que o julgamento antecipado da lide não constitui 

cerceamento ao direito de produção de provas pelas partes e, menos 

ainda, vício que autorize a apresentação de embargos de declaração, os 

quais, na hipótese em exame, são meramente protelatórios. Sobre o tema 

em apreço, já se pronunciou o TJSP e o TJMT, consoante ementas abaixo, 

senão vejamos: “Embargos de declaração. Omissão. Julgamento 

antecipado da lide. Pedido condicionado de produção de provas. 

Cerceamento de defesa não configurado. Embargos acolhidos em parte, 

sem efeito modificativo. Pretensão de reavaliação do conjunto probatório 

constante dos autos. Sendo evidente o escopo infringencial, a rejeição 

desta parte dos embargos declaratórios impõe-se de rigor.” (TJSP, 

Processo ED 992070613310 SP, Orgão Julgador 29ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação 19/02/2010, Julgamento 10 de Fevereiro de 2010, 

Relator Pereira Calças) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA 

PRECARIEDADE NA SINALIZAÇÃO – ART. 70, III, CPC/73 – AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL – REAL INTENÇÃO DE 

TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE – REQUERIMENTO REFUTADO – 

PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – MURO DE CONCRETO NO MEIO DE 

RODOVIA – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – SINISTRO OCASIONADO POR 

CONDUTA OMISSIVA DAS REQUERIDAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE 

MULTA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS 

INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. Não ocorre cerceamento de 

defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas 

partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada 

e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, 
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aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada 

caso, especificamente. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide 

sempre que entender presentes as provas necessárias para formar o seu 

convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com 

documentos suficientes para embasá-lo. A denunciação da lide somente 

poderá ser deferida, na hipótese do art. 70, III, do CPC/73, em se tratando 

de obrigação legal ou contratual, o que não se verifica in casu, não 

restando comprovado o direito de regresso. Ademais, tem-se por 

inadmissível o instituto de denunciação da lide quando se deseja na 

verdade transferir a responsabilidade para o denunciado. In casu, como 

as rés eram responsáveis pelas obras realizadas no local do acidente, 

competia a elas o dever de promover a sinalização adequada que 

impedisse a ocorrência de acidentes. Tendo em vista que a deficiência de 

sinalização foi a responsável pelo acidente (o veículo colidiu frontalmente 

com o muro de concreto existente no meio da rodovia), verifica-se a 

presença do elemento lógico-normativo suficiente a ensejar o dever de 

indenizar. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração são viáveis quando presentes omissão, 

obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, 

circunstâncias não evidenciadas no caso. Enseja a condenação da parte 

embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando 

os embargos de declaração apresentam-se infundados e 

procrastinatórios, como ocorreu na espécie. Ainda que opostos com o 

objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via 

extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes 

vícios que reclamem correção.” (ED 8452/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) Sendo assim, não se pode 

admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. No mesmo norte trilha os embargos apresentados pelo por 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo em relação à sentença proferida. 

Diz o embargante que a sentença é omissa, eis que deixou de informar 

quanto a incidência de capitalização de juros na forma pactuada, juros 

moratórios, juros remuneratórios e demais encargos constantes no 

contrato e planilha apresentada pela instituição embargante. Entretanto, ao 

contrário do que afirma o banco-embargante, inexiste omissão a ser 

sanada, visto que as questões acima deixaram de ser objeto de 

pronunciamento judicial em decorrência da rejeição dos embargos 

monitórios. Logo, não havendo vício a ser sanado em relação à sentença 

proferida, seja sob a ótica da parte autora, seja sob o enfoque da parte 

requerida, recebo, todavia, deixo de acolher ambos os embargos de 

declaração apresentados, mantendo-se a sentença na forma proferida. 

Cumpra-se o já determinado na sentença proferida. Às providências. 

Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002482-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1002482.39.2016.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Paulo Eduardo Vedana Dutra, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos narrados na inicial (Id. 3072742 e 3072745), instruída 

com documentos (Id. 3072747 e ss) Decisão inicial determinando a 

retificação do valor atribuído à causa, bem como recolhimento das custas 

processuais remanescentes, Id. 3077720. Petição de emenda, Id. 3301862 

e petição de juntada das guias recolhidas, Id. 3311684 e ss. Seguindo, 

pela decisão de Id. 3323093 determinou-se o cumprimento integral da 

deliberação anterior, inclusive no tocante ao recolhimento das custas 

sobre o valor correto. Autor informa que as custas já foram recolhidas, id. 

4300269. Posteriormente, pela decisão de Id. 4340526 concedeu-se a 

medida liminar de busca e apreensão do bem. Ao ser citado e intimado, o 

requerido com fundamento no art. 3º, § 2º do Dec.Lei nº 911/69 requereu 

autorização para purgar a mora e consequentemente liberar o veículo, Id. 

4862346. Certidão positiva de citação, intimação e cumprimento da liminar, 

Id. 4917719. Auto de Busca, Apreensão, Remoção e Depósito do bem, Id. 

4917730. A seguir, o requerido apresentou contestação, Id. 4993042. 

Requerido informa que logo após a apreensão do veículo houve a 

purgação da mora, razão pela qual requer a liberação imediata do veículo, 

Id. 5475681. Determinou-se a manifestação da parte adversa, Id. 8064808. 

A seguir, requerido reitera o pedido de liberação do veículo, eis que, 

mesmo intimado, o banco-autor deixou de manifestar-se, Id. 8712050. 

Banco requer a dilação do prazo, Id. 8712250. Mais adiante, o Banco 

manifesta-se discordando do valor depositado pelo requerido a fim de 

purgar a mora. Na oportunidade, manifesta a impossibilidade de restituição 

do veículo, visto ter providenciado a venda do mesmo, Id. 5758346. 

Requerido manifesta apontando o equívoco da certidão de que não houve 

impugnação à contestação, asseverando que, na realidade, a impugnação 

é intempestiva, Id. 9391475. Por fim, atendendo a determinação deste 

Juízo (Id. 10722707), certificou-se que a purgação da mora ocorreu dentro 

do prazo legal, Id. 10956620. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Preliminarmente, ao ofertar contestação, o requerido alega a ausência de 

pressuposto de constituição válido e regular do processo, eis que não foi 

regularmente constituído em mora, sendo de rigor a extinção do processo. 

Pois bem. Considerando que o processo em epígrafe alcançou o mérito, 

tendo havido, inclusive, purgação da mora, o que ora será reconhecido 

por sentença, por desapego a forma, bem como celeridade processual, 

deixo de acolher a preliminar arguida. Pois bem. O deslinde das questões 

de fato e de direito não depende de dilação probatória, razão pela qual o 

julgamento antecipado da lide é de rigor, nos termos do art. 355, inciso I, 

do NCPC. Sendo assim, tecidas essas considerações, não havendo 

irregularidades ou nulidades pendentes de solução, passo ao exame do 

mérito. Analisando minudentemente os autos em epígrafe, verifica-se que 

quando da concessão da liminar, restou consignado que cumprida a 

medida de busca e apreensão, o devedor poderia, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, contestar a ação, constituindo-se naquele instante a 

citação; poderia, ainda, no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da 

medida, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipóteses em que o bem lhe 

seria restituído livre de ônus (Id. 4340526, pág. 02). Após cumprida da 

liminar de busca e apreensão, o requerido, dentro do prazo legal, 

consoante restou certificado no Id. 10956620, purgou a mora, eis que 

efetuou o depósito judicial das prestações vencidas e vincendas, o que 

importou no montante de R$ 34.830,09 (Id. 4862346). No ponto, urge 

destacar que a irresignação do banco-autor quanto ao montante 

depositado nos autos para fins de purgação da mora não merece amparo, 

visto que em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado 

sobre o tema, senão vejamos: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS - OCORRÊNCIA – ART.3º, §2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 

– RECURSO REPETITIVO – STJ – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO 

DESCABIDA – PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO E SEGUNDO OS 

VALORES INDICADOS NA INICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária,” (REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

j. 14.05.2014).” (Ap 144458/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) Logo, o requerido reconheceu o 

pedido do autor, devendo ser declarada por sentença a purgação da 

mora. No que tange a alegação da autora de que valor depositado pela 

reclamada não foi suficiente para a quitação do débito, vez que os valores 

das custas processuais, honorários advocatícios e reajuste das parcelas 

não foram depositados, folheando os autos, constata-se que o 

demandado efetuou o pagamento integral do valor indicado na inicial, não 

passando do campo da mera alegação, portanto, impertinente tal 

impugnação. Ultrapassada a questão relativa à purgação da mora, cabe 

examinar as alegações feitas pelo réu em sede de contestação. Como se 

sabe, consolidou-se perante o STJ o entendimento de que é admitida a 

ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão 
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decorrente de alienação fiduciária. Ademais, a revisão de cláusulas 

contratuais que eventualmente violem direitos do consumidor contratante 

pelo Poder Judiciário é perfeitamente possível e legal, ante o caráter 

relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no 

artigo 6º, inciso V do CPC. Na hipótese em comento, alega o requerido 

abusividade contratual relativamente à cobrança de juros acima do 

patamar de 12% ao ano e capitalização mensal de juros. Seguindo a 

orientação do STJ, somente resta configurada a abusividade quando a 

taxa de juros remuneratórios discrepar da taxa média do mercado no mês 

da celebração do contrato. Já a capitalização dos juros em periodicidade 

inferior a anual é admitida nos contratos firmados a partir de 31 de março 

de 2000, se expressamente pactuada. Nesse sentido, “JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II do CPC/15, - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INEXISTÊNCIA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RESP Nº 973.827/RS - 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO 

RESP Nº 1.061.530/RS - RECURSO ESPECIAL – INCIDENTE DO PROCESSO 

REPETITIVO – - ACÓRDAO RECONSIDERADO – RECURSO DE APELAÇÃO 

PROVIDO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E 

DOS EFEITOS DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM MÃOS DA 

PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA – MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA 

POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos 

contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - 

AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – DJ 1/12/2015) A descaracterização da mora do devedor ocorre 

apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados 

abusivos no período da normalidade, conforme entendimento firmado no 

RESP Nº 1.061.530/RS. Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.” (TJMT, Ap 

92182/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017) In casu, verifica-se que, os juros remuneratórios cobrados 

não destoam da taxa média de mercado para o mesmo período, além do 

que, a capitalização restou expressamente convencionada, de modo que 

resulta afastada a afirmação do réu quanto a abusividade de tais 

encargos. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO 

o reconhecimento do pedido feito pelo réu, declarando purgada a mora, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, a, do 

NCPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no 

patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com espeque no art. 

85, §2º e §8º, do NCPC. Ainda nesta oportunidade, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo requerido. Logo, transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, 

alterando a classe dos autos. Considerando que a despeito de purgada a 

mora, o banco-autor, sem prévia autorização judicial, providenciou a 

venda extrajudicial do bem objeto da busca e apreensão, condeno-o ao 

pagamento da multa legal prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-lei nº 911/69, 

correspondente a 50% do valor total financiado. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará em favor do banco-autor para levantamento do 

valor relativo à purgação da mora, bem como a alvará em favor do 

requerido para levantamento do valor obtido com a venda extrajudicial do 

bem. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001450-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (REQUERENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001450-62.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 108.089,86; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO JOSE MARTINS MANO, EMANUELLE 

CHIARADIA NAVARRO Parte Ré: REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração ofertados 

por Paulo José Martins Mano e Emanuelle Chiaradia Navarro Mano em 

relação à sentença proferida nos autos em Id. 10960130, asseverando 

que a mesma contém omissão, eis que ao condenar a ré a devolução 

integral das parcelas pagas, deixou de estabelecer o índice de correção a 

ser utilizado, se o legal ou se o previsto contratualmente. Diz ainda que 

não se estabeleceu a periodicidade dos juros contratuais de 1%, assim 

como foi omissa quanto a incidência de correção monetária e juros legais 

para a condenação na cláusula penal (Id. 11157486). De outro norte, o 

requerido também ofertou Embargos de Declaração com efeito infringente, 

aduzindo que a sentença prolatada contém erro material e contradição, 

uma vez que entendeu que a entrega de fato se tratava da unidade 

específica adquirida pelos autores, por se tratar de coisa certa, todavia, 

cuida-se de empreendimento no sistema de multipropriedade, de maneira 

que os cotistas adquirem o direito a utilização de 04 semanas por ano do 

empreendimento. Ao final requer seja dado provimento aos embargos para 

reformar a decisão, a fim de considerar a entrega e disponibilização da 

unidade em 11/08/2016, logo, dentro do prazo estipulado, o que impõe a 

improcedência da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 

11373587). Instados as partes a se manifestarem acerca dos embargos 

opostos (Id. 11990404), a parte ré deixou transcorrer o prazo in albis (Id. 

12032509), enquanto a parte autora apresentou contrarrazões em Id. 

12081218. É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o 

instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Incialmente, 

analisando os embargos opostos pela parte autora (Id. 11157486), verifico 

que razão lhe assiste quanto a omissão alegada, tendo em vista que, 

quando da condenação da requerida na devolução integral das parcelas 

pagas, este Juízo deixou de consignar qual índice aplicável, sua 

periodicidade, bem como incidência de correção monetária e juros legais 

para condenação na cláusula penal. Desse modo, passo a analisar 

referidos pontos omissos. Quanto ao índice de correção monetária 

aplicável, em consonância ao pactuado pelas partes nas cláusulas 23º e 

30º do contrato, deverá incidir o INCC, até a data máxima para entrega da 

obra, e o IGPM até a data do efetivo pagamento. Ademais, ainda em 

observância a cláusula 30º, incidirão juros simples de 1% a.m, além de 

cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato, corrigidos 

monetariamente de juros de 1% a.m. a partir da citação. Noutra senda, 

com relação aos embargos promovidos pela parte ré (Id. 11373587), 

analisando os argumentos lançados, tenho que não se trata de nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cristalino que os 

embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação do 

teor da decisão prolatada. Ademais, segundo o entendimento majoritário 

da doutrina e jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise 

dos embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso, já que, ao contrário do que afirma a requerida, não vislumbro erro 

material e contradição apontada. Por derradeiro, conveniente alertar ainda 

que, não concordando a parte com a decisão proferida e, pretendendo 

alterá-la, deve valer-se do recurso adequado, sendo descabidos os 

embargos de declaração. Diante de todo exposto, RECEBO OS 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela autora, ACOLHENDO-OS, 

fazendo constar na sentença as deliberações acima expostas. No mais, 

REJEITO os embargos opostos pela parte ré, MANTENDO-SE o decisum 

embargado em seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000217-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000217-93.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de FERNANDA DAMS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11459209 e ss. Anteriormente a análise da liminar 

pleiteada, o autor requereu a desistência (id. 12721826). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO proposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de FERNANDA DAMS, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que inexiste 

qualquer determinação de bloqueio. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MOREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003623-93.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuidam-se de embargos 

de declaração ofertados por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS em face da sentença proferida em id. 8261544, alegando que a 

mesma é omissa quanto ao índice de correção monetária e juros 

moratórios a ser aplicado para atualização do valor estabelecido. 

Determinou-se a intimação da parte embargada para se manifestar (id. 

10558545). A embargada/autora limitou-se a requerer a desistência do 

recurso de apelação (id. 10989351). Vieram os autos conclusos. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. In casu, entendo que 

a sentença proferida nos autos merece reforma, haja vista que a mesma 

de fato contém omissão quanto ao índice de correção monetária e juros a 

ser utilizado. No ponto, anoto que a correção pelo INPC é adequado na 

hipótese, vejamos: “A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de 

estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da 

utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais.” 

(STJ. REsp nº 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06.08.2013, DJe de 22.08.2013). Relativamente aos 

juros moratórios, os mesmos devem incidir no percentual de 1% ao mês a 

partir da citação, em consonância com a Súmula 426 do STJ . Diante de 

todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pois imprescindível 

que no dispositivo da sentença prolatada em id. 8261544 conste a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do sinistro, MANTENDO-SE, no 

mais, o decisum embargado em seus exatos termos. IMTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 18 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003045-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU AGUSTINI (REQUERENTE)

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003045-96.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cancelamento de protestos c.c. 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta 

por ELISEU AGUSTINI em desfavor de BV FINANCEIRA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Entre um ato e outro, as partes se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a extinção do 

feito (id. 12695775). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes ELISEU AGUSTINI e BV 

FINANCEIRA S/A, encartado id. 12695775, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE 

FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo 

Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 18 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002818-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. O. B. (AUTOR)

ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002818-09.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

por morte ajuizada por ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAUER, representada 

por sua genitora e também requerente ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS em 
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face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

todos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente 

automobilístico que vitimou Elbio Bauer. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 8064213 e ss. Despacho inicial, id. 8077449. Pedido de 

habilitação do patrono da parte demandada, id. 8854681. A contestação 

aportou aos autos no id. 9303190. Na ocasião, a requerida arguiu a 

impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que o acidente não é 

abrangido pelo seguro DPVAT, pois a vítima teria falecido em razão de um 

afogamento. Aduz ainda, que não restou caracterizado o acidente de 

trânsito, mas sim de trabalho com trator. Assevera também, a ilegitimidade 

das requerentes para postularem o pagamento integral da indenização, eis 

que a documentação acostada aos autos não autoriza concluir que são as 

únicas herdeiras, o que somente poderia ser comprovado mediante 

apresentação de certidão do INSS. No mérito, pugna pela improcedência 

da demanda. Impugnação à contestação, id. 9720307. O Parquet 

manifestou-se em id. 10697527. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Entretanto, 

anteriormente a análise do mérito, faz-se necessário a apreciação das 

preliminares levantadas. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Sem delongas 

desnecessárias, anoto que a preliminar em tela não merece guarida, eis 

que pelos documentos encartados, em especial, a certidão de id. 8064354, 

denota-se que as requerentes são as únicas dependentes do de cujus 

cadastradas junto a Previdência Social. Assim, REJEITO a preliminar em 

tela. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Sustenta a demandada a 

impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que o acidente não é 

abrangido pelo seguro DPVAT, uma vez que o de cujus foi vítima de 

afogamento. Pois bem. De acordo com o narrado no Boletim de Ocorrência 

de id. 8064374, extrai-se o seguinte: “NA DATA DE 08/06/2014 POR 

VOLTA DAS 21:35H ESTA EQUIPE DE PLANTÃO FOI INFORMADO PELO 

BOMBEIRO MILITAR MAGALHÃES QUE HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE 

NA (NATIVA), ONDE UM TRATOR HAVIA TOMBADO EM UM CANAL DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E QUE O FUNCIONARIO ESTAVA MORTO NO 

REFERIDO LOCAL. (...) NO LOCAL FOMOS INFORMADOS POR 

TESTEMUNHAS QUE CHEGARAM POR VOLTA DAS 18:50H E AVISTARAM 

O TRATOR TOMBADO NO CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA AO VER 

O OCORRIDO TENTANDO SALVAR ERGUENDO O TRATOR (NEW 

HOLLAND TT 3840 DE COR AZUL COM BRANCO) COM UM OUTRO 

TRATOR E VIRAM O CORPO DA VITIMA BOIANDO PERCEBENDO QUE 

ESTAVA SEM SINAL VITAL MANTIVERAM NO LOCAL. (...)” (sic). Como se 

observa, o evento danoso foi ocasionado em decorrência de operação de 

trator por parte do de cujus, incluindo-se, portanto, na hipótese do art. 5º 

da Lei n. 6.194/74, que assim preceitua que o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Válido destacar ainda, que a 

indenização é devida quando o sinistro for causado, indistintamente, por 

veículo automotor em via terrestre, sendo que a lei não faz qualquer 

exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via 

de tráfego, estando condicionado apenas à prova do acidente e do dano 

dele decorrente. Nesse sentido, oportuno os julgados abaixo: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA 

DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza 

de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente 

social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as 

vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo 

veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa 

ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, 

em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos 

pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, 

existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a 

razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a 

relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido”. 

(AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

ACIDENTE – DECORRÊNCIA – TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – LEI Nº 

11.482/07 – ART. 3º – VIGÊNCIA – APLICABILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei nº 6.194/74, que regulamenta o seguro 

obrigatório, estabelece em seu artigo 5° as exigências para se efetuar o 

pagamento da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independente de culpa. Os traumas decorrentes de 

acidente com envolvimento de trator, veículo terrestre tracionado por 

motor, são passíveis de indenização pelo seguro DPVAT”. (Ap 

78373/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Portanto, 

demonstrado que o veículo (trator) como meio motivador do acidente, é 

devida a indenização do seguro DPVAT, razão pela qual REJEITO a 

preliminar em tela. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) morte 

ou invalidez permanente (parcial r/ou total); c) o nexo causal. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelas autoras, 

mormente pelo Boletim de Ocorrência de id. 8064374 que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do de cujus em acidente 

ocorrido no dia 08/06/2014. No que tange aos demais requisitos, é certo 

que também restaram comprovados pela certidão de óbito de id. 8064397. 

Logo, conclui-se que as requerentes cumpriram o disposto no “caput” do 

artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 08/06/2014, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; Nessa toada, segundo o 

dispositivo legal acima mencionado, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento de R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do sinistro. CONSIGNO que, por se 

tratar a requerente ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAUER menor incapaz, o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), deverá permanecer depositada 

em juízo até que a mesma complete a maioridade. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 
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487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, 

CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), nos termos do 

§2º do art. 85 do CPC. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo 

previsto no art. 523, § 1º e § 3º do CPC. Nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes. PUBLICADA com 

a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006605-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO JOACIR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1006605-46.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A em desfavor de RILDO JOACIR DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11188538 e ss. Pela decisão proferida em id. 

11312134, determinou-se a emenda da exordial. Certificou-se o decurso 

do prazo para que a autora procedesse a emenda da inicial (id. 

11923692). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se 

tem que, determinado a parte autora a emenda da inicial, não obstante 

tenha sido devidamente intimado, a mesma deixou de atender o comando 

judicial, de modo que, o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe. Por oportuno, anoto que, o 

indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem 

resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte 

autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu 

bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela exequente. HONORÁRIOS advocatícios 

indevidos. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

n° 42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Autos n° 1004839.55.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Willian 

Alves Godoy em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, ambos qualificados 

nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 

9926597), instruída com documentos, Id. 9926600 e ss. Despacho inicial, 

Id. 10174144. Regularmente citada, a ré apresentou contestação e 

documentos, Id. 11707616 e ss. Impugnação à contestação e documentos 

apresentados, Id. 11839141. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Diante da inexistência de preliminares a serem examinadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao julgamento 

antecipado da lide, o que faço com fundamento no art. 355, inciso I do 

CPC. Situando a questão, diz o autor que em 19/08/2013 colidiu com um 

veículo que se achava estacionado, o qual estava segurado pela ré. 

Assim, a ora requerida efetuou o pagamento dos reparos necessários e 

após, cobrou o autor pelas perdas e danos, tendo ficado acordado que o 

demandante pagaria a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

dividido em 25 prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Porém, 

face ao agravamento da sua situação financeira, o autor não conseguiu 

efetuar o pagamento de algumas parcelas, tendo então procurado a ré e 

firmado com ela um novo acordo, pelo qual pagaria o valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) à vista, o que foi feito mediante depósito em 

conta, tendo a requerida, inclusive, confirmado o pagamento em 

19/01/2016. Contudo, em 07/07/2017 o demandante foi surpreendido com 

a notícia de que a ré havia negativado seu nome em virtude da falta de 

pagamento de 03 (três) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Em 

razão de tais fatos, alega que a negativação se deu indevidamente, 

requerendo a condenação da demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais. Pois bem. Dentre os documentos que instruem a petição 

inicial, encontra-se o Termo de Acordo firmado entre o autor e a 

seguradora-ré, pelo qual o requerente assumiu a obrigação de pagamento 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 25 (vinte e cinco) 

prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, vencendo a primeira no 

dia 30/12/2013. Ainda dos documentos colacionados pelo próprio autor, 

verifica-se que das 25 (vinte e cinco) prestações assumidas, o autor 

efetuou o pagamento apenas das 06 (seus) primeiras (até o mês de 

maio/2014), deixando de adimplir as demais, de modo que remanesceu um 

débito aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Em 

decorrência do saldo devedor remanescente, mais especificamente em 

virtude do inadimplemento das prestações vencidas em 30/07/2017, 

30/08/2014 e 30/09/2014, em 05/12/2014, a pedido da ré, o nome do autor 

foi incluído no cadastro de restrição ao crédito, conforme é possível 

verificar do extrato de Id. 9926814. Sustenta o autor que a negativação do 

seu nome foi indevida, visto que o débito havia sido adimplido mediante a 

realização de uma nova avença, pela qual efetuou o depósito da quantia 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ocorre que, além de o autor 

não ter logrado demonstrar os termos da nova avença firmada com a 

seguradora-ré, a restrição creditícia ocorreu na data acima discriminada - 

05/12/2014 -, portanto, previamente ao suposto novo acordo firmado e 

também anteriormente ao depósito da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), o que ocorreu em 19/01/2016. Portanto, ao contrário do 

que sustenta a parte autora, a inclusão de seus dados junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu de forma regular, inexistindo no ponto, ato 

ilícito da ré que justifique o acolhimento do pedido inicial. Todavia, diante do 

aditivo firmado e, tendo o autor efetuado o pagamento em 19/01/2016, 

conforme inclusive restou ratificado pela ré por ocasião de sua 

contestação, entende este Juízo que a requerida mostrou-se negligente, 

uma vez que, o extrato que consta do Id. 9926814, demonstra que até a 

data de sua emissão – em 17/07/2017 -, o nome do autor permanecia 

negativado em decorrência de débito já pago. Nessa esteira, vê-se que o 

nome do autor permaneceu indevidamente negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por mais de 01 (um) ano, estando caracterizada a 

conduta ilícita da ré e seu dever de indenizar. No ponto, urge destacar ser 

amplamente admissível no ordenamento jurídico a teoria do dano moral 

puro, a qual não exige prova material de sua ocorrência, decorrendo da 

própria conduta ilícita da parte. Relativamente à fixação do valor da 

indenização decorrente dos danos morais, o ensinamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca do tema diz que o julgador deve agir com bom 

sendo. Deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto, 

considerando-se a extensão do dano, a gravidade da culpa, além de 

observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, 

partindo dos critérios suso referidos e, considerando que o caráter 

dúplice da indenização, visto que, não pode proporcionar enriquecimento 

sem causa, ao tempo em que, deve ser o suficiente a reparar os danos 

causados e evitar a reiteração da conduta ilícita, tenho que a importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem atende aos critérios referidos. Isto 

posto, acolho o pedido formulados na inicial para condenar a ré Mapfre 

Seguros S/A ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a 

partir da data da sentença e juros de mora legais, desde a da citação (art. 
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406 do CC c.c. art. 161 do CTN). Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, 

dos honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do NCPC. Por conseguinte, 

julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo requerimento do interessado, proceda-se na forma do art. 

523 do NCPC, alterando a classe dos autos. Caso contrário, certifique-se 

e remetam-se os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003758-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI (EXECUTADO)

JOSEMAR DA SILVA VALARDAO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1003758-71.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a exequente e o executado Josemar da silva valardão 

noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação da avença e a suspensão do feito (id. 11713605). 

Entretanto, observa-se que o executado TIAGO FELIPE MARTINELLI 

SCATAMBULI não subscreveu o pacto. Assim, diante do exposto, visando 

evitar nulidades futuras, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de quinze (15) dias, informar se desiste do prosseguimento 

do feito em relação ao executado TIAGO FELIPE MARTINELLI 

SCATAMBULI, sob pena de não homologação da avença. Após, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 19 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERIDO)

 

1000134-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005397-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE FOSSATTI BUENO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005397-27.2017.8.11.0040. Declinação Competência Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A em desfavor de TIAGO 

JOSÉ FOSSATTI BUENO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na peça inicial. Pela decisão 

proferida em id. 10730721 e, considerando o endereço do devedor como 

sendo em Nova Mutum/MT, determinou-se a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço do requerido 

nesta Comarca e/ou justificar a propositura neste Juízo, entretanto, o 

mesmo quedou-se inerte (id. 11920866). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Analisando os 

documentos encartados aos autos, constata-se a parte demandada 

TIAGO JOSÉ FOSSATTI BUENO, reside no Município e Comarca de Nova 

Mutum/MT, local onde ocorreu a notificação extrajudicial, de modo que, 

este Juízo não é competente para processamento da presente demanda, 

conforme passo a expor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

reconhece que, em se tratando de relação de consumo, a competência é 

absoluta, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, devendo ser fixada 

no domicílio do consumidor. Nesse sentido: “A competência do juízo, em 

que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo 

juízo” (STJ – 3ª Tuma – AgRg no Ag 644513/RS – Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros – DJ 11/09/2006) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE 

ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC. DOMICÍLIO 

DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Ajuizada a ação 

de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio 

do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente 

escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, 

questão de competência absoluta, que deve ser apreciada 

independentemente do oferecimento de exceção [...]” (STJ – 4ª Tuma – 

Resp 609.237/PB – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJ. 10/10/2005)” 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO RÉU – 

INDICÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE 

(SÚMULA 33 DO STJ) – CONFLITO IMPROCEDENTE. “A competência do 

juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de 

ofício pelo juízo” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 644513/RS – Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros – DJ 11/09/2006). (CC 27241/2015, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no 

DJE 17/02/2016) Pelo exposto e, em observância ao disposto no artigo 64, 

§1º, última parte, do CPC que preconiza, RECONHEÇO a incompetência 

absoluta da Comarca de Sorriso/MT para o descortino do processo e 

DECLINO da competência para a Comarca de Nova Mutum/MT, para onde 

deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e 

anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 19 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

1000013-49.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 
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usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

1005785-27.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1000047-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000218-78.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005811-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALDO CHENET (REQUERENTE)

GIOVANI DIOMAR PRESSER (REQUERENTE)

LOERI POSSA (REQUERENTE)

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1005811.25.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Tutela 

Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada por Agrovia Insumos Agrícolas 

Ltda, Ivanir Aldo Chenet, Loeri Possa e Giovani Diomar Presser em face de 

Adama Brasil S/A, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na inicial (Id. 10682226), instruída com 

documentos, Id. 10682277 e ss. Determinou-se a emenda da inicial para 

juntada dos documentos apontados na decisão que consta do evento 

10744257. Petição de emenda, Id. 10810822 e ss. A decisão lançada sob 

o Id. 10850730 deferiu o pedido apresentado determinando que a ré 

exclua as restrições efetivadas em nome dos autores, referente às 

duplicadas constantes dos extratos do órgão restritivo, enquanto perdurar 

a discussão, sob pena de multa diária. Certidão de citação e intimação da 

requerida, Id. 11093963. Adama Brasil S/A informa e comprova a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, Id. 11549636. Parte 

autora apresentada aditamento da petição inicial, nos termos do art. 308 

do CPC, consoante petição de Id. 11660402 e ss. Juntou-se aos autos 

cópia da decisão proferida no bojo do AI interposto, tendo sido deferido o 

pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos 

da decisão agravada, possibilitando, por ora, a negativação destes em 

razão do inadimplemento das duplicadas, Id. 11946534. A seguir, a ré 

Adama Brasil S/A apresentou defesa e documentos, Id. 12270973 e ss. 

Na oportunidade, alegou preliminarmente a incompetência do Juízo, bem 

como a intempestividade do pedido principal. A tentativa de conciliação 

restou infrutífera, Id. 12526653. Em atenção ao princípio do contraditório 

(art. 9º do NCPC), intime-se a parte contrária para manifestação sobre as 

preliminares arguidas pela ré em sede de contestação. Às providências. 

Sorriso/MT., 18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006094-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EMBARGANTE)

IVANIO MARIANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1006094.48.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

apresentados por Ivanio Mariani e outro em face de Banco do Brasil S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na petição inicial, instruída com 

documentos (Id. 10895991 e ss). Os embargos foram recebidos, todavia, 
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sem efeito suspensivo, consoante decisão Id. 11089560. Impugnação aos 

embargos, Id. 11621961 e ss. Manifestação dos embargantes, Id. 

11757102. É o breve relato. Decido. Estando as partes devidamente 

representadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair, de modo 

geral, sobre a legalidade dos encargos (juros, capitalização de juros, 

comissão de permanência etc), sem prejuízo de outros pontos 

controvertidos que, inclusive, podem ser sugeridos pelas partes no prazo 

de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental e pericial. Nessa esteira, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

produção das provas pretendidas, podendo, no mesmo prazo, requerer o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT., 

18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003894-68.2017.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão 

desnecessária. INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal. Após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005277-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI LOURENCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARACY BIRCK SAUSEN (EMBARGADO)

 

Autos n° 1005277.81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Já tendo decorrido mais 

de 04 (quatro) meses desde o pedido de dilação de prazo para 

recolhimento das custas processuais, intime-se o embargante para, no 

prazo de 48hs apresentar os comprovantes de recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. R. N. (AUTOR)

IGOR TRABA RE NAVARRO (AUTOR)

MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1000794.08.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo as partes 

manifestado interesse na produção de prova oral e, considerando que o 

processo já foi devidamente saneado, designo o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h00min para realização da audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, 

serão ouvidas as testemunhas arroladas. Desde logo, fixo o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Cumpra-se. Às providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002673-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR GNOATTO CARBONI (EXECUTADO)

BRAGA & MARCHIORO LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON MARCHIORO (EXECUTADO)

OLIMPIO CARBONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002673-50.2017.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, ante a notícia 

de falecimento do executado Olimpio Carboni, mostra-se necessária a 

suspensão do feito a fim de que seja procedida a regularização 

processual, senão vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela 

morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de 

seu representante legal ou de seu procurador; (...); § 1o Na hipótese do 

inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não 

ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz 

determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido 

o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 

(seis) meses; (...); Desta feita, nos termos do art. 313, I, SUSPENDO o feito 

pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, devendo ser intimado a parte 

autora, para que proceda a regularização processual. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001951-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO PAGNAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

1001951-79.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001813-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS SOARES DA SILVA OAB - 714.634.101-15 (REPRESENTANTE)
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Autos n. 1001813-83.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 11736335, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

NCPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 18 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002016-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1002016-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

autos de recuperação judicial n. 8839-23.2014.811.0040 tratam-se de 

processo físico, em consonância com o art. 2º, § 1º da Portaria 

162/2016-PRES/TJMT que implantou o PJE nas Varas da Comarca de 

Sorriso/MT, DETERMINO a materialização e remessa ao Cartório 

Distribuidor para que a presente seja distribuída e autuada por 

dependência no Sistema Apolo ao feito indicado. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001891-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIO DE CASTRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

Autos n. 1001891-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora deixou de instruiu a inicial com cópia da 

certidão de óbito de seu genitor. Aliado a isso, igualmente não informou na 

peça de ingresso acerca da existência de outros dependentes do de 

cujus, nem mesmo se o mesmo era casado ou convivia em união estável. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma acima exposta, sob pena de seu 

indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001572-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DELISE TOCHETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001572-41.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 14.636,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIELI DELISE 

TOCHETTO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação revisional de consumo de 

energia elétrica cumulado com indenização por danos morais e pedido de 

tutela antecipada proposta por ADRIELI DELISE TOCHETTO, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial que veio instruída com os documentos constantes em ID. 

12466237 e seguintes. Logo adiante, a parte autora requereu a extinção 

do feito, (ID. 12478663). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a 

desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, in casu, desnecessária a intimação do requerido acerca do 

pleito de desistência, eis que ainda não ocorreu a citação. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por ADRIELI 

DELISE TOCHETTO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nos termos do artigo 458, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. SEM CUSTAS. DECLARO PUBLICADA a presente 

sentença com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. CERTIFICADO o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE, observando as formalidades legais. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100968 Nr: 3791-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3791-20.2013.811.0040 – Código Apolo: 100968.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de citação das partes requeridas.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2590 Nr: 70-90.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50298 Nr: 602-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI, JORGE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 1831-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C&FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTCS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13.131, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123088 Nr: 1227-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MITSUKO EDA 

GALVÃO - OAB:141.203/SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157.920/SP, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115800 Nr: 6941-72.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 2873-84.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEL & FERNANDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112637 Nr: 4487-22.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO FABIANO CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM 

SISTEMA,IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ALBERTO BENATTI 

CARMONA - OAB:246585, LUIZ ANTONIO TAVOLARO - 

OAB:35.377/SP, LYA TAVOLARO - OAB:70.902/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53459 Nr: 3773-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94967 Nr: 6756-05.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CELIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE FERREIRA BEZERRA (DOS SANTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02794485113, Rg: 1783063-0, Filiação: Zilmo Pereira dos Santos e de 

Lurdes Sirlei Zilkoski dos Santos, brasileiro(a), Telefone 66 9622 0634. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94967 Nr: 6756-05.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CELIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE FERREIRA BEZERRA (DOS SANTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REJANE FERREIRA BEZERRA (DOS 

SANTOS), Cpf: 04080983174, Rg: 2324355-4, Filiação: Jose Carlos 

Bezerra e Juraci Ferreira Bezerra, brasileiro(a), Telefone 66-9616-6539. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120025 Nr: 10358-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 78/79 sendo que o valor refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163642 Nr: 11334-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ BARCELLI, MARCELA LANZANA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 
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processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.50, sendo que o valor refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 7524-62.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDER PIAZZA, AMADEO PIAZZA, DELVINA CORONA 

PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ANA 

MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081/MT, ARIANE KERLEN BORGES - 

OAB:349.595, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.295,74, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 211, sendo que o valor refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131749 Nr: 6249-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL-E, JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 33, sendo que o valor refere-se a custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4638-22.2013.811.0040 – Código: 101742.

 Vistos etc.

 Sem delongas, em que pese a manifestação de fls. 114-120, verifico que 

a cessão de crédito juntada às fls. 109-110 encontra-se incompleta, razão 

pela qual reitero a determinação anterior (fl. 113), para que a cessionária 

apresente a integralidade do termo de cessão de crédito, sob pena de 

indeferimento do pleito.

INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 5029-11.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROSELI DUARTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, BRESSAN & LAMONATO E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 Autos n. 5029-11.2012.811.0040 - Código Apolo: 93087.

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 209, PROCEDA-SE nova intimação do 

requerido para que apresente os documentos indicados à fl. 207, sob 

pena de busca e apreensão dos mesmos, ADVERTINDO-O de que 

eventual descumprimento da decisão judicial ensejará na cominação de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Autos n° 4230-12.2005.811.0040. – Código Apolo: 29843.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 
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proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à fl. 212, 

INTIMANDO-SE a parte exequente para manifestar-se quanto ao interesse 

na penhora do veículo descrito à fl. 213.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 5576-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO OTTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, Giovanna 

de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Autos n. 5576-85.2011.811.0040 – Código: 86158.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

 No mais, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade da executada, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1745 Nr: 381-47.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FRANDALOSO BEGROW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BEGROW (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 381-47.1996.811.0040 – Código: 1745.

 Vistos etc.

 Diante da situação narrada no petitório de fls. 242/243, DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda busca de endereço da inventariante e 

dos herdeiros junto aos órgãos conveniados, conforme Ordem de Serviço 

n. 01/2016.

 Aportando aos autos endereço diverso da inventariante e dos herdeiros, 

dê regular andamento ao feito, expedindo-se o necessário à intimação dos 

mesmos para cumprimento da determinação exarada à fl. 237/237-v.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145218 Nr: 1545-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de 

declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

condeno a embargante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC.Cumpra-se o 

já determinado na decisão proferida.EM TEMPO, RETIFICO A DECISÃO DE 

FLS. 322/323VERSO, 17º PARÁGRAFO PARA ONDE CONSTA 

“REQUISITANDO”, CONSTAR “SOLICITANDO”, DEVENDO A SECRETARIA 

DA VARA EXPEDIR OFÍCIO AOS JUÍZOS DEPRECADOS NOTIFICANDO A 

RETIFICAÇÃO ACIMA, BEM COMO AS ESCUSAS DESTE JUÍZO PELO 

EQUÍVOCO COMETIDO.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145382 Nr: 1639-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:17919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos nº 1639.91.2016.811.0040 (145382)

Homologação de acordo/Extinção

Vistos etc.

 Examinando os autos em exame, verifico que o acordo noticiado (fls. 

967/969) preenche os requisitos legais pertinentes, razão pela qual 

HOMOLOGO o mesmo, o qual passa a fazer parte integrante da presente 

e, via de consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do 

Novo Código de Processo Civil.

 CUSTAS processuais eventualmente remanescentes pelo embargante, 

conforme acordado. HONORÁRIOS advocatícios também na forma 

avençada pelas partes.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e expeça-se o 

necessário a liberação da soja apreendida nestes autos em favor do 

embargante.

 Após, ao arquivo.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 3682-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA LEMES - COMERCIO DE 

MADEIRAS RIO NEGRO, CLAUDILEI SILVA LEMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 280 de 832



escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121016 Nr: 9961-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 84/87, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 182968 Nr: 10852-87.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI MARIANO DA 

SILVA DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Isto posto, deixo de acolher os embargos à execução apresentados e, 

por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa.Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, eis que 

inexiste nos autos indicativo de que os embargantes fazem jus ao 

benefício postulado.Transitada em julgado a presente sentença, 

traslade-se cópia para os autos principais. Nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo.P.R.I.C.Sorriso/MT, 23 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 10089-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10089.91.2014.811.0040 (Cod. 119826)

 Vistos etc.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito, possibilitando o regular andamento da execução.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 175907 Nr: 6626-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR JOSE VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Autos n. 6626-39.2017.811.0040 – Código: 175907.

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da sentença proferida nos 

autos, notadamente com relação à desconstituição da constrição judicial 

realizada no prontuário do veículo descrito na exordial, conforme 

requerimento de fl. 111.

 No mais, diante do petitório de fl. 112, INTIME-SE o exequente para 

manifestar-se quanto aos valores depositados.

 Havendo concordância, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação.

 Quanto à manifestação de fls. 117/119, a mesma é relativa aos autos da 

ação de execução, razão pela qual DETERMINO o seu desentranhamento 

e posterior juntada no feito pertinente.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101394 Nr: 4263-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA MARA FERNANDES DE FREITAS, 

PAMALA CARLA DE QUADROS FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9656-53.2015.811.0040 – Código: 138033.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca via RENAJUD, anoto que a mesma já foi realizada, 

conforme se observa dos extratos de fls. 97, a qual, inclusive, restou 

exitosa.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

interesse na penhora/adjudicação/remoção dos veículos, observando, 

contudo, a sentença proferida nos embargos de terceiro n. 

6626-39.2017.811.0040 – Código: 175907 que desconstituiu a penhora 
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sobre o veículo camionete Hilux CD4x4, ano/modelo 2012/2012, placa: 

OAV-1833.

 No mais, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade dos executados, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43943 Nr: 1102-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLAUDETE 

TERESINHA TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.973,04, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 207/217, sendo que o valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

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

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105666 Nr: 8751-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ANTONIO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos MANDADOS, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110104 Nr: 2363-66.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS, CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSE BARROS LIMA - 

OAB:8.763-MA, PAULO AFONSO CARDOSO - OAB:3.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 59 sendo que o valor refere-se as custas Judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130137 Nr: 5411-96.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/O, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Autos n° 5411.96.2015.811.0040 (Cod. 130137)

 Vistos etc.

 Considerando que o processo já foi devidamente saneado e, 

considerando ainda a manifestação dos litigantes quanto as provas 

pretendidas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

Junho de 2018, às 17:30 horas, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.

Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41073 Nr: 3895-22.2007.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva de Oliveira Nobrega Scheidegger

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.De pronto, verifico que a certidão de fl. 137 

refere-se a outro processo, devendo a Secretaria adotar as providências 

pertinentes para o seu desentranhamento dos autos.No mais, oficie-se a 

eAprosoja requisitando, no prazo de 10 (Dez) dias, a apresentação de 

toda a documentação relativa a compra e venda da soja descrita na 

inicial.Com a vinda da resposta, ao MPE. Sendo a resposta negativa, 

conclusos os autos a fim de que seja determinado o arquivamento deste, 

bem como extração de cópias e remessa ao MPE para apuração da 

apuração de eventual responsabilidade criminal da autora.Intimem-se. Às 

providências.Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 40702 Nr: 3530-65.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão interlocutóriaVistos etc.Ante a notícia de homologação da cessão 

de crédito celebrada por Banco Bradesco S/A e Edson Dal Molin nos autos 

de processo nº 5891.39.2006811.0040 (Cod. 36792) em trâmite perante a 

2ª Vara Cível local, perfeitamente admissível o deferimento do pedido de 

adjudicação compulsória do imóvel objeto da matrícula nº 034 do CRI de 

São José do Rio Claro/MT, penhorado nestes autos (fl. 100/101, uma vez 

que a condição de credor hipotecário do Banco Bradesco S/A foi cedida à 

Edson Dal Molin, ora exequente.Entretanto, previamente a formalização da 

adjudicação requerida, intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar certidão atualizada da matrícula do imóvel.Também previamente a 

formalização da adjudicação requerida, oficie-se ao Juízo Deprecado 

solicitando a imediata devolução da missiva, com o objetivo de se aferir se 

superada as formalidades legais relativas a avaliação do bem, nos termos 

dos arts. 870 e ss.Se cumpridas todas as etapas processuais relativas a 

avaliação do bem imóvel (art. 870 e ss do CPC), o que deverá ser 

certificado nos autos pela Secretaria, desde já, defiro a adjudicação do 

imóvel objeto da matrícula 034 do CRI de São José do Rio Claro/MT, pelo 

valor da avaliação, devendo a Secretaria expedir o necessário ao 

cumprimento de todas as formalidades legais, nos termos do art. 876 e ss 

do CPC.Observe a Secretaria que os devedores encontram-se 

desprovidos de representação processual, eis que houve renúncia aos 

mandatos outorgados por eles aos Advogados inicialmente constituídos 

(vide fls. 242/249).Portanto, em atenção ao disposto no art. 876, § 1º do 

NCPC, determino a intimação pessoal dos executados, inclusive, para fins 

de constituição de novo Patrono nos autos.Alcançado o processo a 

hipótese prevista no art. 877 do NCPC, conclusos os autos para que seja 

determinada, ou não, a lavratura do auto de adjudicação.Encaminhe-se 

cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Cível local para conhecimento.Às 

providências.Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 10347-04.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, WILSON 

MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de ursal, INTIMAR a parte 

autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES OAB - 604.564.421-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002577-35.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI REPRESENTANTE: SOLANGE 

ALVES Parte Ré: RÉU: VIACAO SORRISO LTDA - ME Vistos, e etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte a autora requereu a 

desistência do processo. Ocorre que a parte Requerida foi devidamente 

citada, inclusive contestando a demanda. Assim, determino que seja 

procedida a intimação da parte requerida para que informe a este Juízo no 

prazo de 05 (cinco) dias, se concorda com a de desistência do pedido, 

nos termos do artigo 485, §4°, do NCPC, consignando que a sua inércia, 

que deverá ser certificada, será interpretada como anuência tácita, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Decorrido o 

prazo com ou sem a manifestação da parte requerida, voltem os autos 

imediatamente conclusos. Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004157-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

MARIA DE NAZARE MOURA BARROS OAB - 013.246.853-01 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004157-03.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

FERNANDO BARROS ARAUJO REPRESENTANTE: MARIA DE NAZARE 

MOURA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: BCS SEGUROS S/A Vistos, e etc. 

Intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de prova 

testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003785-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003785-88.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[EDUCAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, e etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte a autora requereu a desistência do processo. 

Ocorre que a parte Requerida foi devidamente citada, inclusive 

contestando a demanda. Assim, determino que seja procedida a intimação 

da parte requerida para que informe a este Juízo no prazo de 05 (cinco) 
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dias, se concorda com a de desistência do pedido, nos termos do artigo 

485, §4°, do NCPC, consignando que a sua inércia, que deverá ser 

certificada, será interpretada como anuência tácita, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo com ou 

sem a manifestação da parte requerida, voltem os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001763-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTIDOR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001763-86.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 22.267,83; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

ARTIDOR ALVES DA SILVA Vistos, e etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, em que a parte autora busca em síntese a tutela jurisdicional 

específica e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária. Demonstrou a parte requerente a relação 

contratual que mantém com a parte requerida, tendo por objeto a busca e 

apreensão do veículo melhor descrito na exordial, bem como demonstra, a 

mora da parte requerida, na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o § 7º daquele 

comando legal. Ante o exposto, DEFIRO a busca e apreensão do veículo 

descrito na peça inaugural. Proceda-se a inserção da restrição judicial na 

base de dados do RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a 

apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo 

nos termos do § 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. Tendo em vista que a 

utilidade da ação se restringe a apreensão do bem, a perfectibilização da 

triangularização processual somente poderá ser efetivada após o 

cumprimento da medida liminar, ou seja, após a apreensão do veículo. 

Assim, se concretizada a apreensão, CITE-SE a parte requerida para 

responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 5 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão ser computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. Consigne-se que, cinco dias após a 

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

patrimônio da parte requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. Contudo, deve a parte requerente diligenciar 

junto à secretaria da 2ª Vara requisitando certidão nos autos do decurso 

do prazo da purgação da mora, somente após tal diligencia é que este 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (art. 

3º, § 1º, Dec. Lei 911/69). Nomeio como depositário do bem o autor, 

conforme requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na 

pessoa de um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo 

autor. Não sendo possível a apreensão do bem em virtude de sua não 

localização, remeta os autos ao arquivo provisório até o integral 

cumprimento da liminar, ou até que a parte autora promova o necessário à 

conversão da medida em execução, consoante o disposto no artigo 4º do 

Dec. Lei 911/69. Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das 

partes. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001565-49.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 6.687,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, e etc. Intime-se 

o autor para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001568-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABETE MARIA CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001568-04.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ISABETE MARIA CAOVILLA Parte Ré: REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL 

LTDA, RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos, e 

etc. Pretende a parte autora a concessão do benefício de pagamento das 

custas processuais ao final. Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se faz jus aos benefício pretendido. Com efeito, 

no mesmo prazo, a parte autora pode optar por efetuar o pagamento das 

custas sem proceder aos esclarecimentos acima determinados. 

Advirta-se que caso não seja confirmada a situação momentânea de 

incapacidade financeira a parte autora poderá ser condenada ao 

pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, 

parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001756-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GIBOSKI MANKOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001756-94.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.661,40; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

MARCOS GIBOSKI MANKOWSKI Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. Desta 

forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

a emenda da inicial corrigindo as situações acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC.Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001621-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESKA ALLINE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001621-82.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ARRAS OU SINAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Ato / Negócio 

Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JESKA ALLINE DE LIMA Parte Ré: RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. 

Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda da inicial corrigindo as situações acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a 

ausência de recolhimento das custas implica em cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001904-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

LAURA DEMARCHI CORREIA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

LOURDES CARDIM CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001904-08.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: CONTATO AGRICOLA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

LUIZ CARLOS CORREIA, LOURDES CARDIM CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA, ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA 

DEMARCHI CORREIA Vistos, etc. Na a execução para a entrega de coisa 

incerta, “quando não entregue a coisa ao exequente ou quando não 

depositada a coisa em juízo, o valor da causa será calculado segundo a 

cotação do bem na data de vencimento da obrigação”. (TJ-MG 2918341 

MG 2.0000.00.291834-1/000(1), Relator: MARIA ELZA, Data de 

Julgamento: 22/03/2000, Data de Publicação: 04/04/2000). Isto posto, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, 

ajustando o valor da causa ao conteúdo econômico da demanda, e 

providenciar o recolhimento das custas processuais complementares, sob 

pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo, CONCLUSOS. 

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001968-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE MELO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001968-18.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/

[Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DOS SANTOS CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: AGNALDO 

DE MELO CARVALHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do 

artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002003-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002003-75.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 15.369,31; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA 

Parte Ré: RÉU: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. 

Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam a emenda da inicial retificando a situação apontada, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência 

de recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12089 Nr: 1246-94.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO NAZZARI (ESPÓLIO), LADY NAZZARI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1246-94.2001.811.0040, Protocolo 

12089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26376 Nr: 935-64.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 3.268,34, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 91/97 sendo que o valor de R$ 1.634,17 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.634,17 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59322 Nr: 2620-33.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGNA REGINA GIROLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOP. DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.319/320 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91400 Nr: 2961-88.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSAIR OLEGARIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 543,53, a que foram condenados nos termos da r. sentença de 

fls.165/179, sendo custas pro rata, sendo que o valor de R$ 206,70 

refere-se as custas e o valor de R$ 65,07 refere-se a taxa judiciária, para 

cada parte. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

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

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100486 Nr: 3246-47.2013.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELCI DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.22/25, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85776 Nr: 5150-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO a transação de fls. 36/37, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.Sem custas a pagar ou ressarcir, pois o 

autor é beneficiário da justiça gratuita.Cada parte arcará com os 

respectivos honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE 

vista à autora para promover o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) 

dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

praxe. Ciência ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 286 de 832



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56281 Nr: 286-26.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMP, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDY DAIANA MORSCHHEUSER, Cpf: 

03983159141, Rg: 2261444-3, Filiação: Lucidio Morschheuser e Maria 

Sirlei Mensch Morschheuser, data de nascimento: 27/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Capanema-PR, convivente, gerente de 

atendimento. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 11 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61563 Nr: 4856-55.2010.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ANGELICA GARCIA 

PEDREIRO GALVAGNI - OAB:14060

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA DE LURDES DA SILVA, 

Filiação: Benedito Jeronimo da Silva e Olarinda Maria da Silva, data de 

nascimento: 09/02/1956, brasileiro(a), natural de Santo Inacio-PR. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 11 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20382 Nr: 569-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Outrossim, ante a composição nos autos da execução, a extinção Medida 

Cautelar de Sequestro nº 20382 é de rigor, ante a falta de interesse de 

agir. Assim, JULGO EXTINTA a Ação Cautelar nº 20382, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas 

pagas. Honorários quitados, conforme acordo. Uma vez que as partes, no 

acordo homologado acima, renunciaram ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe. 

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos da Execução nº 

20760.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40522 Nr: 3333-13.2007.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS 

COINBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, OSVALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Outrossim, ante a composição nos autos da execução, a extinção Medida 

Cautelar de Sequestro nº 20382 é de rigor, ante a falta de interesse de 

agir. Assim, JULGO EXTINTA a Ação Cautelar nº 20382, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas 

pagas. Honorários quitados, conforme acordo. Uma vez que as partes, no 

acordo homologado acima, renunciaram ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe. 

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos da Execução nº 

20760.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20760 Nr: 942-90.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 
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OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº: 942-90.2004.811.0040

Código nº: 20760

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de entrega de coisa incerta ajuizada por 

Comércio e Indústrias Brasileiras COIMBRA S.A. em face de Fermino 

Lamera, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial.

A inicial foi recebida à fls. 32, determinando a citação do executado.

Devidamente citado o executado se manifestou às fls. 82/84, requerendo 

a intimação do exequente acerca da vedação do ato sequestro sobre o 

produto constrito.

Intimado o exequente requereu às fls. 92/95 a expedição de termo de 

entrega dos 900.000 (novecentos mil) quilos de soja e, após, a liberação 

do valor de R$ 302,589,04 (trezentos e dois mil, quinhentos e oitenta e 

nove reais e quatro centavos)em favor do Banco do Brasil.

Realizada audiência de conciliação no dia 22/02/2006, momento em que as 

partes requereram a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, deferido 

pelo Juízo durante a solenidade.

Às fls. 123/124, deferiu o pedido de conversão de sequestro em depósito.

Termo de conversão juntado às fls. 131.

Às fls. 162/163 o Sr. Jeison Fermino Lamera informou o falecimento do 

executado requerendo a habilitação do espólio do de cujus, do qual é 

inventariante.

A Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A., atual denominação da parte 

exequente, manifestou à fl. 171 pelo aguardo deste feito até o julgamento 

dos embargos à execução em apenso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e decido.

Compulsando os autos da medida cautelar de arresto (Código nº 20382), 

verifico que as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial, cujo 

objeto exaure a necessidade de continuidade da prestação jurisdicional 

neste autos, na medida que suas cláusulas versam sobre objeto comum a 

este feito.

Ademais, ressalto que o termo do acordo juntado às fls. 272/274 daqueles 

autos, manifestaram expressamente a abrangência de seus efeitos nos 

autos sob nº 942-90.2014.811.0040 e 3333-13.2007.811.0040, 

requerendo, ainda, no seu item “9” a extinção desses feitos.

Assim, sendo devidamente homologado naqueles autos, resta patente a 

falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e de honorário 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Sorriso-MT, 18 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28741 Nr: 3188-25.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JACQUES PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER, CLÁUDIA SENA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA MEDEIROS - 

OAB:6984-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- 

B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 10.072,23, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.193/196, sendo que o valor de R$ 5.117,67 refere-se as 

custas e o valor de R$ 4.954,57 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 3774-18.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MAKUS PEZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 97/107, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47220 Nr: 4157-35.2008.811.0040

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 968,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.90, sendo que o valor de R$ 484,02 refere-se as custas e 

o valor de R$ 484,02 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126256 Nr: 3156-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOVAN JOSE GIANELLO GNOATO-ME., 

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.990,42, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 38/40, sendo que o valor de R$ 5.076,76 refere-se as 

custas e o valor de R$ 4.913,66 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136112 Nr: 8540-12.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOVAN JOSE GIANELLO GNOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Silveira Gnoato - 

OAB:SC/31003, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.873,83, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 29/30, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 9391-51.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.858,81, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 88/90, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39559 Nr: 2405-62.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO GIOVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 666,09, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.186/193, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 252,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49881 Nr: 283-08.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.511,92, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.71/77, sendo que o valor de R$ 755,96 refere-se as 

custas e o valor de R$ 755,96 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 3608-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUCAS KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA - 
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OAB:12297-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.560,16, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 39, sendo que o valor de R$ 1.130,08 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.130,08 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126636 Nr: 3394-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 25, sendo que o valor refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102641 Nr: 5580-54.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO DE ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do 

seguro obrigatório por invalidez no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data do evento danoso (03/09/2012), com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a 

citação, ambos até o efetivo pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17411 Nr: 1546-85.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DE SOUZA RAMOS CAMBITO, FÁBIO RAMOS 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.303,10, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 1349/1352, sendo que o valor de R$ 4.733,10 refere-se 

as custas e o valor de R$ 4.570,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82304 Nr: 1186-72.2011.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

ORLANDO ROSINA, MARIA SALETE CADORE ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.19, sendo que o valor refere-se as custas Judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46601 Nr: 3536-38.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP, LMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAE, GA, JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.739,42, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 86/87, sendo que o valor de R$ 869,71 refere-se as 

custas e o valor de R$ 869,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 
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o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97384 Nr: 9407-10.2012.811.0040

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANES RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO, Filiação: 

Maria de Lourdes Araujo, natural de Iguarçu-PR. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 09 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96643 Nr: 8613-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANES RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO, Filiação: 

Maria de Lourdes Araujo, natural de Iguarçu-PR. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 09 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 3471-43.2008.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3471-43.2008.811.0040 Código: 46534.

Vistos e etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

ação de depósito, ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO 

MÚLTIPLO em desfavor de JAIRO DELALIBERA.

A parte autora compareceu nos autos (fl. 105) pugnando pela desistência 

da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que 

não houve o exercício da defesa pelo requerido.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004820-49.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 960.001,60; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPROMISSO, 

REAJUSTE DE PRESTAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AIRIS SOBRINHO BRITO Parte Ré: REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA Vistos etc. Trata-se de ação revisional de 

contrato ajuizada por Airis Sobrinho Brito em face de Por do Sol 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. No id nº 10620283, foi determinada a 

intimação do autor para, comprovar nos autos os pressupostos da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pleito, tendo em vista, 

concluiu o magistrado que através da própria natureza da ação e dos 

fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de miserabilidade da 

parte autora. A parte compareceu nos autos (id nº 10969545), 
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colacionando documentos, em resposta ao despacho proferido. DECIDO. 

Inicialmente, saliento que a lei considera necessitado todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – hipótese dos autos. 

A renda auferida pelo autor é incompatível com a concessão do benefício. 

Nada obstante a petição sob id nº 10969545, observo que os documentos 

apresentados pelo autor demonstram possuir rendimento suficiente a 

arcar com as custas e demais despesas processuais, tendo inclusive 

contratado advogado particular para defender seus interesses, não sendo 

suficientes para lhes garantirem o benefício da gratuidade da justiça. Com 

efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes. Desse 

modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorrio-MT, 21 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001242-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA OAB - MT22804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001242-44.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLA 

ANDERLE ALBUQUERQUE Parte Ré: RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - 

COOPERATIVA MEDICA LTDA Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação 

de fazer com indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Carla Anderle Albuquerque em desfavor da Unimed 

Porto Alegre Cooperativa Médica Ltda., ambas devidamente qualificadas 

nos autos, aduzindo, em síntese, que é beneficiária de um contrato de 

prestação de serviço (plano de saúde) realizado entre a requerida e seu 

irmão Douglas Jackson Izolani Pettená, contudo ao requerer a realização 

de uma cirurgia bariátrica, teve seu pedido negado por diversas vezes 

sem justificativa plausível, requerendo em sede de tutela de urgência que 

a requerida seja compelida a custear a citada cirurgia. Com inicial juntou os 

documentos em anexo. No id nº 12297846, determinou-se a intimação da 

autora para juntar provas da alegada hipossuficiência. A autora se 

manifestou no id º 12497728, juntando documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). O artigo 

294 do CPC, em seu §único, ainda traz que a tutela de urgência, cautelar 

ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente (ou seja, a 

parte entra com o pedido antes da existência de qualquer processo sobre 

o tema) ou incidental (no âmbito de um processo que já existe). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Numa análise perfunctória, 

própria desta fase de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença 

dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, pelo 

menos parcialmente. Com efeito, entendo que as provas juntadas nos 

autos não são suficientes para demonstrar a obrigação da requerida em 

subsidiar o procedimento médico pretendido, isso porque não há nos 

autos o contrato entabulado entre o irmão da autora e a requerida a fim de 

demonstrar que a autora é de fato beneficiária do plano de saúde ofertado 

pela empresa requerida, outrossim, verifico ainda a ausência de provas 

quanto a negativa da empresa em fornecer os serviços médicos, restando 

ausente a presença de probabilidade do direito alegado, bem como a 

necessidade de maior dilação probatória. Assim sendo, ausente prova 

inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese 

autoral, afigura-se incabível, por ora, o deferimento da medida de 

urgência, fazendo-se necessária a oportunização do exercício do 

contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Lado outro, tratando-se 

claramente de relação de consumo, determino a inversão do ônus da 

prova em favor da Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus 

probatório, arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Não obstante o requerente tenha pugnado pela 

dispensa da realização da audiência de conciliação/mediação, o 

cancelamento da referida solenidade só é possível quando requerida por 

ambas as partes, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC. Dessa 

forma, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A 

PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003699-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MARIA MACARI (AUTOR)

LUIZ ALVES MACARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PAULO MACARI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003699-20.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 22.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LUIZ ALVES MACARI, LUCILA MARIA MACARI Parte 

Ré: RÉU: MOACIR PAULO MACARI Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

reintegração de posse ajuizada por Luiz Alves Macari e Lucila Maria 

Macari, em face de Moacir Paulo Macari, todos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que o requerido é filho dos requerentes 

e que celebrou com este contrato verbal de comodato com objetivo de que 

o requerido passasse a ocupar uma casa e recebesse o aluguel de outra 

casa, construídas sob o mesmo terreno urbano, sob matrícula nº 3067. 

Segue alegando que foi acordado entre as partes que o requerido 
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desocuparia os imóveis no dia 10/11/2015, todavia o prazo foi 

descumprido e o requerido se nega a desocupar ou restituir os imóveis. 

Houve notificação extrajudicial, conforme id nº 4501130, todavia o 

requerido permaneceu silente. Assim, pleiteia os autores a concessão de 

liminar, visando à reintegração de posse sobre o bem imóvel objeto do 

contrato verbal de comodato. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

RECEBO a inicial e sua emenda em todos os seus termos. Como é cediço, 

para a concessão do pedido liminar nas ações de manutenção ou 

reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a turbação ou esbulho 

praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração.” Na mesma linha, o artigo 1210, caput, 

do Código Civil, o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 

de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se 

tiver justo receio de ser molestado”. Possuidor, por sua vez, é aquele “que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade” (art. 1196, CC/02) sendo desinfluente, para tanto, a 

demonstração de título de propriedade, uma vez que a posse consiste em 

uma circunstância fática, e não jurídica. Em outros termos, possuidor é 

aquele que exterioriza, na relação com a coisa, alguma das faculdades 

relativas ao direito de propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e 

reaver a coisa “de quem quer que a injustamente a possua ou detenha” 

(art. 1228, CC/02). Em se tratando de pedido liminar, a demonstração dos 

requisitos indicados no artigo 561 acima transcrito deve ser aferível com 

certa facilidade pelo juiz, em um juízo de probabilidade do direito alegado 

(fumus boni iuris), tendo em vista os limites de cognição inerentes ao 

pronunciamento judicial em sede de juízo de delibação. No caso, os 

autores alegaram que o requerido deveria ter deixado o imóvel na data de 

10/11/2015, aduzindo que a partir desta data iniciou-se o esbulho, e 

somente na data de 16/12/2016 distribuíram a presente , transcorridos 

assim mais de não e dia do alegado esbulho, situação que esmaece a tese 

de urgência para imissão na posse arguida na inicial, eis que não 

preenchidos os requisitos do art. 558 do CPC. Assim, passado o prazo de 

ano e dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório. Dessa maneira, o caso demanda maior dilação probatória 

sobre os fatos narrados na inicial, ressaltando que embora haja 

notificação extrajudicial recente, fato é que o requerido está ocupando o 

imóvel desde 2007, ou seja, mais de 10 (dez) anos, o que influi numa maior 

cuidado na aferição dos fatos e provas produzidas nestes autos, razão 

pela qual a medida liminar deve ser indeferida neste momento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – COMODATO VERBAL – POSSE VELHA - LIMINAR INDEFERIDA – 

DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de 

liminar na ação de reintegração de posse submete-se à observância dos 

requisitos do art. 927 do CPC. Tratando-se de posse consentida, de mais 

de ano e dia, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, ainda que 

tenha havido notificação recente, porquanto esta não é suficiente para 

confirmar a veracidade das alegações, considerando-se que o réu está 

na área há mais de 10 anos. (TJMT - AI 29629/2010, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2012, Publicado no DJE 27/07/2012) Ante o exposto, INDEFIRO a 

medida liminar. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). DESIGNE audiência de 

mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte 

requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, 

o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001454-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCHEVINSKI (REQUERENTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001454-02.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, 

ALINE SCHEVINSKI Parte Ré: Vistos, e etc. Cuida-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil, ajuizada por Heitor Shevinski Pinho, 

representado pelos genitores José Martins Stieven Pinho e Aline 

Schevinski Pinho, requerendo a alteração do nome para que passe a 

constar Heitor José Shevinski Pinho. Vieram os autos conclusos. Decido. 

Preliminarmente, verifico que o feito trata de matéria afeta aos foros 

extrajudiciais, da qual incumbe ao Juiz Diretor do Foro na qualidade de 

Corregedor Permanente resolver as questões levantadas sobre registros, 

retificações e afins. A respeito, cito o art. 104 da CNGCE/CGJ-MT: Art. 

104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não contenciosa 

referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, conforme art. 52, 

XXXIV, do COJE e Provimento n.º 12/2013-CM. Ante o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Diretor do Foro desta Comarca, para 

o qual determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e 

baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005337-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOMENI NAITZKI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FRANCIELI JORDANI (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005337-54.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 300.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CAPACIDADE PROCESSUAL, PROCURAÇÃO / 

MANDATO, VALOR DA CAUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVAS, Relações 

de Parentesco, Petição de Herança, Usufruto e Administração dos Bens 

de Filhos Menores, Administração de Herança, Inventário e Partilha, 

Capacidade, Competência da Justiça Estadual]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BIANCA JORDANI NAITZKI Parte Ré: 

INVENTARIADO: CLEITON DOMENI NAITZKI Vistos, etc. Recebo a petição 

sob id nº 11159705 e, por corolário, defiro o benefício da gratuidade de 

justiça. NOMEIO inventariante FRANCIELI JORDANI, que deverá prestar 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente 

desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC). Prestado o 

compromisso, apresente a inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as 
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primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 

620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados 

por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do 

CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. 

Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627 do CPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002031-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ZANATELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO GERONIMO BRANDÃO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002031-77.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 3.373,20; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GRACIELE ZANATELI Parte Ré: 

REQUERIDO: GREGORIO GERONIMO BRANDÃO NETO Vistos etc. 

Inicialmente, defiro AJG postulada na inicial. Preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará 

segundo o rito comum ordinário ut art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex 

vi inciso II do artigo 189, ambos do NCPC. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. No que toca à tutela de urgência quanto à 

guarda provisória, postergo a análise para após apresentação do estudo 

social ou contestação. DESIGNE-SE audiência de mediação, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Sem 

prejuízo, determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela 

ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de 

ambas as partes, requerente e requerido, fixando prazo de 10 (dez) dias 

para sua realização e juntada de relatório nos autos. Em tal estudo social a 

expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as condições social, 

habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e 

outras relevantes a revelar se a guarda sub examine atende aos 

interesses e à proteção do (a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). 

Entregue o parecer pelo expert social, colha manifestação ministerial pelo 

prazo de 05 (cinco) dias e, ao fim, à conclusão mediante correta triagem 

para deliberação pertinente. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO (REQUERENTE)

ANDRE LUIS MINGHELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000857-96.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE LUIS MINGHELLI, HENRIQUE JOAO BRUNETTA 

NETO Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, e etc. Trata-se de 

Tutela de Urgência em Caráter Antecedente em face de SERASA 

EXPERIAN S/A, na qual a parte autora controverte a inscrição de seu 

nome, argumentando que o aviso de inclusão teria sido enviado em 

endereço diverso do que reside. É o relatório. Decido. Direto ao ponto, 

analisando detidamente o feito, especialmente os documentos carreados 

pela parte autora, verifico que, ao menos neste momento processual, a 

pretensão do autor de deferimento de tutela antecipada, não merece 

guarida. Isto porque, já foi matéria de recurso repetitivo que, os órgãos de 

proteção ao crédito não são obrigados verificar se o devedor reside no 

endereço fornecido pelo credor, cabendo-lhes tão somente comprovar o 

envio da necessária notificação que não necessita ser por meio de Aviso 

de Recebimento. Nesse sentido, vejamos: (...) I- Julgamento com efeitos do 

art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de 

inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, 

basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência 

notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, 

sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser 

dirigida ao endereço fornecido pelo credor. (REsp 1083291/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 

20/10/2009) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA SERASA. ENVIO DE 

NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. O STJ firmou 

entendimento de que os órgãos de proteção ao crédito não são obrigados 

a enviar notificação por meio de aviso de recebimento, tampouco verificar 

se o devedor reside no endereço fornecido pelo credor, cabendo-lhes tão 

somente comprovar o envio da necessária notificação. 2. É inviável, em 

sede de recurso especial, revisar a orientação perfilhada pelas instâncias 

ordinárias quando alicerçado o convencimento do julgador em elementos 

fático-probatórios presentes nos autos da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 1081047/RS 

(2008/0182152-9), 4ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 

18.05.2010, unânime, DJe 27.05.2010). Logo, NÃO subsiste o fumus boni 

iuris, requisito necessário para o deferimento in limine litis. Posto isto, e 

sem maiores delongas, visto que, ao menos nesta fase sumária, não há 

elementos que demonstrem que a reclamada enviou o aviso de 

negativação a endereço diverso do informado pelo credor, INDEFIRO a 

antecipação da tutela pugnada. Não obstante, consigno que, não há 

impedimentos de uma nova apreciação dos pedidos, após o 

estabelecimento do devido contraditório. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo de cinco dias (art. 306, do CPC), 

ciente de que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, nos termos do 

artigo 307 do Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003828-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRESCHA (EXECUTADO)

DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003828-88.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 500.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Parte Ré: 

EXECUTADO: ADEMAR FRESCHA, DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA 

Vistos, e etc. Cuida-se de ação de execução de entrega de coisa incerta, 

ajuizada por Equilíbrio Indústria Química Eireli, em face de Ademar Frescha, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Conforme id nº 11024405, determinou-se o correto recolhimento 

das custas processais. No id nº 11457248, a exequente se manifestou 
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reiterando o pedido de pagamento das custas processuais ao final do 

processo ou, ainda, o seu parcelamento. No id nº 12422625, juntou o 

recolhimento de custas processuais correspondente a 1/5 do valor 

integral, pugnando pelo parcelamento em mais 05 (cinco) vezes. Juntou 

novo comprovante de pagamento no id nº 12713726. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário, fundamento e decido. Inicialmente, 

assevero que a fim dar assertividade aos serviços presados pelo Poder 

Judiciário com vista a atual situação econômica brasileira e atento às 

novas possibilidades que o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, quais sejam: 

a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um 

ato em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) 

parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do processo, ainda que não preencha perfeitamente os 

requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, 

poderá a parte ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e 

despesas processuais. Assim, ainda que os elementos dos autos não 

convençam este juízo acerca da alegada hipossuficiência econômica do 

autor, tenho que se mostra razoável a concessão do parcelamento das 

custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC/2015, sem redução do valor 

devido. Desse modo, faculto ao autor, pela derradeira vez, que proceda, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ao adiantamento de 40% (quarenta) por cento 

das custas, descontado os valores já recolhidos nestes autos, devendo o 

remanescente (60%) ser pago em 03 (três) parcelas iguais e bimestrais, 

vencendo a primeira em 30 (trinta) dias da data deste despacho. O 

inadimplemento de qualquer das parcelas, devidamente certificado nos 

autos, importará a extinção do feito, sem julgamento de mérito. Realizado o 

adiantamento no quinquídio acima estabelecido, REMETAM-SE conclusos 

para apreciação da petição inicial. Às providências. Sorriso/MT, 17 de abril 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001835-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR PINTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCI JOSE SANTANA OAB - 013.070.081-94 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001835-73.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 2.400,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Revisão]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSEMAR 

PINTO DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: AMANDA SANTANA DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: LUCI JOSE SANTANA Vistos, e etc. Cuida-se da ação 

de revisão de alimentos proposta por JOSEMAR PINTO DE ALMEIDA em 

face de AMANDA SANTANA DE ALMEIDA, menor, representada por sua 

genitora Luci José Santana, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, não possuir mais condições de suportar o valor 

anteriormente acordado a título de pensão alimentícia, razão pela qual 

requer, em sede de tutela antecipada, a revisão da pensão alimentícia a 

fim de ser reduzido para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), pelos 

motivos ali expostos. A inicial veio instruída pelos documentos de Id. 

12679709 e seguintes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Defiro a AJG requerida, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, II, do Código de 

Processo Civil. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. A ação de revisão de 

alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demostrada a efetiva alteração 

na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da 

pensão alimentícia. A revisão alimentícia encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe: Art. 1.699. 

Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar 

ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração 

do encargo. Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues leciona: “Uma vez 

fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por reclamação de 

qualquer das partes, desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na 

fortuna de quem fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por 

exemplo, se com o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos 

para estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai 

melhorou, em relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão 

alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou 

que um dos filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio 

etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) (Direito Civil. Vol. 6. 

Direito de Família. 27 ed. São Paulo. Saraiva. p. 425). Com efeito, os fatos 

ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, 

pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução 

ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos. No 

caso dos autos, em que pese à robusta manifestação da parte autora, a 

verdade é que, liminarmente, não há como aferir se as alegações aviadas 

são suficientes para reduzir os alimentos anteriormente fixados, 

notadamente porque, embora o autor tenha informado seu quadro 

deficitário no que tange à possibilidade, tal fato não ficou devidamente 

comprovado. Outrossim, há de se ressalvar que o contraditório ainda não 

se estabeleceu, sendo necessário, nesse particular, maior cautela quanto 

à possibilidade de alteração de alimentos em sede de antecipação de 

tutela. Por oportuno, colaciono o seguinte julgado: “REVISÃO DE 

ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

DESCABIMENTO. 1. As questões relativas aos pedidos de revisão de 

alimentos, via de regra, não se prestam à tutela antecipada, pois os 

alimentos foram estabelecidos em um processo, com ampla dilação 

probatória e, para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, 

necessariamente depende também de prova ampla sobre a efetiva 

modificação da fortuna de quem paga ou da necessidade de quem recebe, 

e essa prova deve ser produzida ao longo de toda a fase cognitiva da 

ação de revisão de alimentos. 2. Ausente prova cabal da alteração da 

capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer a majoração 

do encargo alimentar em sede de antecipação de tutela. Recurso 

desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70024288425, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. (negritei) Isto posto, INDEFIRO, 

por ora, a antecipação de tutela requerida na inicial, mormente porque, não 

há, neste instante, informação segura de ambas as partes para aferir o 

binômio necessidade/possibilidade. DESIGNE-SE audiência de mediação, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Considerando que a causa envolve 

interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 

178, inciso II do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 17 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001873-85.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

HERICA SILVANA SOUZA SCARPARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001873-85.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, Guarda, 

Regulamentação de Visitas]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HERICA SILVANA SOUZA SCARPARI Parte Ré: 

REQUERIDO: ALEX SANDRO FARIAS Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 155, II, CPC). DEFIRO o pedido de Justiça gratuita. 

Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia o pedido de alimentos 

provisórios em face do requerido. Sendo assim, tendo que resta provado 

nos autos o estado de filiação, porém em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos para a requerente a partir da citação, a ser depositado na 

conta poupança ou corrente indicada pela representante legal do (os) 

infante (s), a qual fornecerá a este juízo no prazo de 05 dias, se ainda não 

o feito, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se 

verifique ser outra a realidade do binômio possibilidade/necessidade. No 

que toca ao pedido de guarda provisória, postergo a análise para após 

apresentação do estudo social ou contestação. DESIGNE-SE audiência de 

mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Sem prejuízo, determino a realização de 

ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e 

PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de ambas as partes, requerente e 

requerido, fixando prazo de 10 (dez) dias para sua realização e juntada 

de relatório nos autos. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e 

descortinará ao juízo as condições social, habitacional, estrutural, 

financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a 

revelar se a guarda sub examine atende aos interesses e à proteção do 

(a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). Entregue o parecer pela expert 

social, colha manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias e, ao 

fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação pertinente. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001931-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS, INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

LEILA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001931-88.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[Retificação de Área de Imóvel]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS, 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, JOAO PEDRO DA SILVA, LEILA 

CABRAL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

Vistos, e etc. Cuida-se de Ação de Retificação de Registro de Imóvel, 

ajuizada por Gaspar Empreendimentos Agropecuários Indústria e 

Comércio Ltda., João Pedro da Silva e Leila Cabral da Silva, aduzindo, em 

síntese, que são proprietários dos imóveis rurais matriculados no Cartório 

de Registro de Imóveis deste município, sob os ns.º 7.873, 7.875, 7.8.76, 

7.877, 7.878, 7.879, 9.070 e 46.760, todavia após realização de 

georreferenciamento constatou divergências entre as medidas registradas 

e as medidas de fato, requerendo a retificação dos registros público. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Preliminarmente, verifico que o feito 

trata de matéria afeta aos foros extrajudiciais, da qual incumbe ao Juiz 

Diretor do Foro na qualidade de Corregedor Permanente resolver as 

questões levantadas sobre registros, retificações e afins. A respeito, cito 

o art. 104 da CNGCE/CGJ-MT: Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro 

decidir matéria não contenciosa referente a Registros Públicos e à 

Suscitação de Dúvida, conforme art. 52, XXXIV, do COJE e Provimento n.º 

12/2013-CM. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do 

Juízo Diretor do Foro desta Comarca, para o qual determino a remessa dos 

presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - MT18593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001691-02.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LAVINIA TARONE CORDEIRO DOS SANTOS Parte Ré: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Liminar 

proposta por Lavinia Tarone Cordeiro dos Santos, representada por sua 

genitora Kadiane Fatima Tarone Cordeiro dos Santos, em desfavor do 

Estado De Mato Grosso e Município de Sorriso/MT. Sustenta em breve 

síntese, que possui colite alérgica, necessitando de complementação ao 

leite materno para ganho de peso, possuindo na data da distribuição 

pouco mais de 03 (três) meses de vida. Informa que a médica responsável 

indicou a necessidade de 05 latas mensais de NeoCate, por prazo 

indeterminado, sob pena de desnutrição da criança. Ao final, pugnou pelo 

deferimento da tutela, a fim de compelir aos demandados a 

disponibilizarem o suplemento alimentar que necessita o infante. Com a 

inicial vieram os documentos anexo. Determinou-se a elaboração de 

parecer técnico pelo NAT (id nº 12749796) o qual aportou no id nº 

12820805, concluindo que embora haja a indicação da formula solicitada, 

não há caracterização ou qualificação de urgência ou emergência do 

pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. Defiro a AJG requerida. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, II, do Código de 
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Processo Civil. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Para a análise da 

tutela de urgência, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim, para que se antecipe os 

efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. Com efeito, a despeito 

da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso “sub 

examine”, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da 

medida antecipatória pretendida pela substituída, pois ausente, nos autos, 

prova de que o paciente estaria correndo risco de vida ou outras 

consequências irreversíveis de caráter de urgência, em detrimento do 

atendimento pelo já sobrecarregado Sistema Único de Saúde a outros 

infantes de menor idade que a criança em tela, que deve ser priorizado. 

Na presente hipótese, apesar da extrema relevância dos argumentos 

expostos na inicial, não há evidências de que a tutela jurisdicional, caso 

postergada para após o contraditório e instrução probatória, importará à 

autora prejuízo irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), 

consoante se extrai do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id nº 

12820805): “não há caracterização ou qualificação de urgência ou 

emergência do pedido, conforme documentação e história apresentada, 

uma vez que a menor encontra-se também em uso de aleitamento 

materno”. Tal circunstância, a despeito de não vincular o juízo quanto ao 

mérito da pretensão, inviabilizada o deferimento, por ora, da tutela de 

urgência por descaracterizar o perigo de dano. Desta forma, não havendo 

a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de 

urgência, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO-A. 

Considerando que o objeto do presente feito trata de direito indisponível, 

nos termos do inciso II do § 4º do art. 334 do NCPC, deixo de remeter os 

autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação/mediação. 

Citem-se os requeridos, para querendo contestar a presente ação, nos 

termos do art. 335 do NCPC. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001828-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BATISTA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FIRMINO DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001828-81.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 3.600,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, Guarda, 

Regulamentação de Visitas]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDREA BATISTA DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: PAULO 

FIRMINO DAS NEVES Vistos, etc. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 

155, II, CPC). DEFIRO o pedido de Justiça gratuita. Inicialmente, verifico que 

a parte autora pleiteia o pedido de alimentos provisórios em face do 

requerido. Sendo assim, tendo que resta provado nos autos o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos para a requerente a partir 

da citação, a ser depositado na conta poupança ou corrente indicada pela 

representante legal do (os) infante (s), a qual fornecerá a este juízo no 

prazo de 05 dias, se ainda não o feito, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. No que toca ao pedido de guarda provisória, 

postergo a análise para após apresentação do estudo social ou 

contestação. DESIGNE-SE audiência de mediação, a qual será realizada 

pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Sem 

prejuízo, determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela 

ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de 

ambas as partes, requerente e requerido, fixando prazo de 10 (dez) dias 

para sua realização e juntada de relatório nos autos. Em tal estudo social a 

expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as condições social, 

habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e 

outras relevantes a revelar se a guarda sub examine atende aos 

interesses e à proteção do (a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). 

Entregue o parecer pela expert social, colha manifestação ministerial pelo 

prazo de 05 (cinco) dias e, ao fim, à conclusão mediante correta triagem 

para deliberação pertinente. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002317-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENYELE CRISTINA CAVALCANTE BERGAMASCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEUDO DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002317-55.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 7.870,80; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DENYELE CRISTINA CAVALCANTE 

BERGAMASCHI Parte Ré: REQUERIDO: IRINEUDO DE MACEDO SILVA 

Vistos e etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC 

(Id. 12409872). DECIDO. A sentença lançada nos autos extinguiu o feito 

ante ao descumprimento da parte no seu dever de manter atualizado o seu 

endereço. Outrossim, do requerimento juntado no Id. 12584732, verifico 

que além da falta de respaldo legal, não há elementos novos capazes de 

modificar a sentença prolatada, notadamente porque o requerente não 

juntou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, em nada 

alterando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade 

judiciária. Veja-se que a decisão alega que a requerente foi orientada pelo 

Sr. Oficial de Justiça a procurar a Secretaria Judicial deste Juízo para 

atualização do seu endereço, todavia não informações nos autos acerca 

do comparecimento da autora perante esta Secretaria, do mesmo modo 

nem mesmo a petição de reconsideração trouxe o novo endereço da 

autora. Assim, ainda que a audiência tenha sido realizada de forma antes 

do dia designado a verdade é que a autora deixou de cumprir com suas 

obrigações processuais, mantendo os fundamentos da sentença 

incólumes. Assim, mantenho a sentença lançada no Id. 12409872 por seus 

próprios fundamentos, uma vez que não vislumbro motivos para 

modificá-la. Intime-se e cumpra-se as demais determinações contidas na 

sentença a quo. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LIBERA TERESINHA CHECHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001942-20.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 23.457,54; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LIBERA TERESINHA CHECHIN Parte Ré: 

RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais ajuizada por LIBERA TERESINHA CHECHIN em desfavor de BANCO 

BMG S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao 

requerido que se abstenha de efetuar o desconto na folha de pagamento 

de benefício do INSS, liberação da margem consignável de crédito perante 

o INSS e a abstenção de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Em suma, aduz que o desconto em tela vem sendo efetuado 

mensalmente na sua conta pelo requerido, totalizando no momento da 

distribuição da ação o valor de R$ 1.728,77 (um mil, setecentos e vinte e 

oito reais e setenta e sete centavos) descontados ilegalmente. Argumenta 

não entabulou o negócio jurídico que deu origem ao débito, utilizando a 

conta apenas para receber seu benefício previdenciário. É o breve 

relatório. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). O artigo 294 do CPC, em seu §único, 

ainda traz que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente (ou seja, a parte entra com o pedido 

antes da existência de qualquer processo sobre o tema) ou incidental (no 

âmbito de um processo que já existe). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição 

sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida pleiteada, pelo menos parcialmente. Com efeito, 

entendo que o caso está a demandar dilação probatória, sobretudo porque 

não juntado cópia do contrato aludido na inicial, não tendo a parte autora 

demonstrado ter realizado qualquer diligência no sentido de buscar 

acesso ao referido documento junto à instituição financeira. Assim sendo, 

ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível, por ora, o 

deferimento da medida de urgência, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Lado 

outro, tratando-se claramente de relação de consumo, determino a 

inversão do ônus da prova em favor da Promovente, incumbindo à 

Promovida, portanto, o ônus probatório, arrimado no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. Não obstante o requerente 

tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de 

conciliação/mediação, o cancelamento da referida solenidade só é 

possível quando requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, inciso I, do CPC. Dessa forma, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Sorriso-MT, 19 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002002-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

MARCOS ELIDICKSON BERTOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002002-90.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 7.565,22; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA Parte Ré: RÉU: DELTA 

PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP, MARCOS ELIDICKSON 

BERTOTTI Vistos, e etc. Trata-se de ação de despejo com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Contrushaus Construtora Ltda., em face de Delta 

Projemec Industrial EIRELI – EPP, ambas qualificadas nos autos, alegando a 

parte autora, em síntese, que entabulou com a parte demandada um 

contrato de locação de imóvel residencial, no entanto, a parte demandada 

estaria inadimplente com os pagamentos devidos, pugnando, liminarmente, 

o despejo da ré, apresentando, para tanto, caução no valor de 03 (três) 

meses de aluguel. Juntou documentos anexo. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório, decido. A documentação que instrui o feito traz 

verossimilhança às alegações da parte autora, sendo devida a 

antecipação pretendida, haja vista que o despejo, neste caso, encontra 

previsão no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91: “Artigo 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - SUBLOCAÇÃO NÃO 

AUTORIZADA PELO LOCADOR - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA - 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. - Para a concessão da liminar de despejo por 

falta de pagamento, incumbe ao requerente comprovar a ausência de 

pagamento; prestar caução referente ao valor de três meses de aluguel; e 

demonstrar a ausência de qualquer das garantias contratuais previstas no 

art. 37 da Lei do Inquilinato (art. 59, § 1º, IX, Lei nº 8.245/91)." (TJMT – 5ª 

Câm. Cível, AGI nº 126709/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

28/03/2012). Direto ao ponto, e após compulsar detidamente os autos, 

nota-se que é possível a concessão da liminar de despejo pelo 

fundamento do não pagamento, justamente em razão do disposto no artigo 

59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, que prevê como requisito para tanto “a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”, que é o caso dos autos, 

uma vez que, ao que parece, há o inadimplemento. Verifica-se que não há 
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no contrato de locação acostado às fls. 21/23 qualquer uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei n.º 8.245/1991, razão pela qual o deferimento 

do pleito liminar merece acolhida, uma vez que não pode a parte autora 

manter contrato com um locatário que descumpre as disposições 

contratuais, deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis. Verifica-se, 

ainda, que houve tentativa de cobrança, via notificação extrajudicial, 

oportunidade em que a ré se manteve inerte quanto ao pagamento (id. 

12817949). Ademais, o requerente oferta em caução o equivalente a 03 

(três) meses do valor do aluguel, conforme dispõe o artigo 59, § 1º, da Lei 

nº 8.245/91. Diante de tais fatos é possível extrair dos autos os elementos 

suficientes para o deferimento da medida. Assim, nos termos dos artigos 

298 do NCPC e art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR, para o fim de determinar que a parte requerida desocupe 

espontaneamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de despejo compulsório. Portanto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar por termo a caução ofertada. 

Realizada tais exigências, EXPEÇA-SE mandado com a finalidade de 

citação da parte demandada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a ação, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, 

II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335, advertindo-a que não sendo contestada a 

ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, intimando-a 

no mesmo ato acerca da liminar deferida, bem como de que poderá 

valer-se do disposto no artigo 59, §3º, da Lei 8.245/91, efetuando o 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, dentro 

dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, hipótese em que evitará a rescisão da 

locação e elidirá a liminar de desocupação. CERTIFICADO o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sem a 

devida desocupação, EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, nos 

termos do artigo 65 da Lei de Locações. Sem prejuízo, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001681-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (EMBARGANTE)

ARY PEDRO BEDIN (EMBARGANTE)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EMBARGANTE)

IVANIA BEDIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001681-26.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 42.000.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BEDIN, 

ZULMIRA GRANETTO BEDIN, ARY PEDRO BEDIN, IVANIA BEDIN Parte Ré: 

EMBARGADO: AXXION IMOVEIS LTDA - ME Vistos, e etc. Cuida-se de 

embargos à execução com pedido de tutela de urgência propostos por 

Luis Carlos Bedin, Zulmira Graneto Bedin, Ary Pedro Bedin e Ivania Bedin 

em face de Axxion Imoveis Ltda – Me, pelos fatos e fundamentos da 

inicial. O pedido de tutela de urgência foi postergado para momento após a 

intimação da embargada. A embargada apresentou impugnação aos 

embargos. Foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, 

tão somente para suspender a execução, condicionando à apresentação 

de caução. No mesmo ato determinou que o embargante apresenta-se, 

pelo menos, duas avaliações sobre o bem indicado à caução. Os 

embargantes interpuseram embargos de declaração. A embargada 

manifestou-se sobre os embargos de declaração. Os embargos foram 

julgados procedentes, porém não foi concedido os efeitos modificativos 

pleiteados. Instado a se manifestar sobre as avaliações apresentadas 

pelos embargantes, a embargada apresentou manifestação alegando que 

os bens avaliados são insuficientes para garantir a execução. Vieram os 

autos conclusos. É relato do necessário, decido. Como se sabe a caução 

representa verdadeira contracautela, e deve recair sobre bem certo 

(garantia real) ou sobre patrimônio de terceiro (garantia fidejussória), a 

servir como efetiva garantia à reparação de danos que eventualmente o 

requerido venha a sofrer em razão da efetivação da medida. No caso os 

embargantes ofertaram como caução os bens imóveis sob matrícula nº 

54.493 e 54.494, registrados no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. A primeira avaliação apresentadas pelos embargantes estimou o 

imóvel sob matrícula nº 54.493 em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 

reais), conforme id nº 5057597, já as avaliações apresentadas pela 

embargada (id nº 5803976, 5804019, 5803990, 5803993 e 5803990) 

concluíram respectivamente da seguinte forma, a primeira estimou o imóvel 

sob matrícula nº 54.493 em R$ 2.789.395,72 (dois milhões, setecentos e 

oitenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois 

centavos) e o imóvel sob matrícula nº 54.493 em R$ 336.087,53 (trezentos 

e trinta e seis mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos; a 

segunda avaliação estimou o primeiro imóvel (matrícula nº 54.493) em R$ 

370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) por hectare, totalizando R$ 

1.485.809,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e 

nove reais), segundo sua medição e o segundo imóvel (matrícula nº 

54.494) em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por hectare, totalizando 

R$ 482.916,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezesseis 

reais), desconsiderando as benfeitorias; a terceira avaliação estimou o 

primeiro imóvel (matrícula nº 54.493) em R$ 355.000,00 (trezentos e 

cinquenta e cinco mil reais) por hectare, totalizando R$ 1.425.573,50 (um 

milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais 

e cinquenta centavos), quanto ao segundo imóvel (matrícula nº 54.494) em 

R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) por hectare, totalizando R$ 

454.745,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta 

e cinco reais e noventa centavos), desconsiderando as benfeitorias. Em 

nova manifestação (id nº 8068273 e 8072113) os embargantes juntaram 

novos pareceres técnicos sobre a avaliação de preço de mercado dos 

imóveis os quais concluíram o valor de mercado para o imóvel sob 

matrícula nº 54.493 em R$ 11.755.881,30 (onze milhões, setecentos e 

cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta centavos) e 

R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), já para o imóvel 

sob matrícula nº 54.494 estimaram o valor de R$ 2.550.000,00 (dois 

milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.700.000,00 (dois milhões 

e setecentos mil reais). Ressalta-se previamente a qualquer manifestação 

deste juízo sobre as avaliações foi expedido termo de caução sob id nº 

8072318, adotando o preço das avaliações técnicas nos ids nº 8068273 e 

8072113, apresentadas pelos embargantes. Pois bem, a execução 

cinge-se sobre o descumprimento de contrato de parceria imobiliária para 

a abertura de loteamento urbano, em que os embargantes se obrigariam a 

destacar 100 hectares da área total de 726 hectares, correspondente à 

Fazenda Renascença (matrícula nº 53.798 e 53.799), alegando o 

embargado que a expectativa de seu lucro era de R$ 42.000.000,00 

(quarenta e dois milhões de reais). Dito isso, verifico que a caução 

apresentada pelos embargantes não é suficiente para garantir eventual 

dano ao embargado, isto porque, ainda que valor atribuído pelo 

embargado/exequente como porcentagem sobre os ganhos devidos seja 

passível de alteração, uma vez que o negócio (loteamento) sequer foi 

implementado, certo é que o objeto do contrato visava um imóvel 

correspondente a 100 hectares, o que por consectário lógico permite dizer 

que a oferta de pouco mais de 8 hectares não seria suficiente para 

garantir este juízo, razão pela qual TORNO SEM EFEITO a tutela de 

urgência deferida nestes autos, revogando, inclusive, o termo de caução 
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expedido nestes autos. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, intime-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de 

prova testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de 

suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES BORGES PRADO (AUTOR)

ALEXANDRA ALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002866-65.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RAFAEL ALVES BORGES PRADO, ALEXANDRA ALVES BORGES 

Parte Ré: RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos, e etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

processuais, vez que defiro a parte autora o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os honorários de seus 

respectivos patronos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA 

SANFELIS TOMASI Parte Ré: REQUERIDO: EUCLIDES JOSE TOMASI Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por Maria Luiza Tomasi em 

desfavor de Euclides Jose Tomasi, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é seu filho e este possui doença 

psíquica diagnosticada com sendo a CID-10 F79, em razão disso não 

consegue exercer qualquer ato da vida civil, requerendo a sua nomeação 

com curadora. Com a inicial vieram os documentos anexo. A inicial foi 

recebida conforme id nº 3691398, nomeando a autora como curadora 

provisória do interditando. Realizado o interrogatório no dia 21/03/2017, foi 

determinado a realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado 

aos autos sob id nº 10605604, concluindo pela incapacidade do 

interditando em manifestar livremente sua vontade, bem com pela 

dependência de terceiros para realizar qualquer ato da vida civil. O 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nomeando a autora 

curadora definitiva (id nº 11187153). A Defensoria Pública, nomeada 

curadora especial do interditando, também manifestou pela nomeação da 

autora como curadora definitiva. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de interdição formulado pela requerente, uma 

vez que o requerido, sua filho, não possui condições de gerenciar e reger 

seus atos e bens, ou seja, sua vida civil. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Isto 

porque, consoante se infere nos documentos pessoais acostados aos 

autos, dúvidas não há sobre a legitimidade da parte autora para promover 

o pedido de interdição, a teor do que dispõe o art. 747 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, entendo perfeitamente plausível a pretensão da 

requerente, uma vez que restou demonstrado que o interditando não 

possui o mínimo discernimento para os atos da vida civil, conforme 

constatado em audiência sob id nº 5596796. No mesmo sentido foi a 

conclusão apresentada na perícia (id nº 10605604): “O periciando, o Sr. 

Euclides José Tomasi, com 61 anos de idade possui diagnóstico de retardo 

mental. Não faz uso de medicação psicotrópica. Nunca estudou ou 

trabalhou. Desorientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, porém com respostas sem nexo, repetitivas, monossilábicas. 

Com alterações cognitivas. Comportamento infantilizado e dependente. (...) 

Incapaz da inciativa de cuidados de higiene pessoal. Sem noção do lícito e 

de valores financeiros. Considero o periciando com incapacidade para a 

vida independente e possui total dependência de terceiros de forma 

permanente.” Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767: Art. 

1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; Diante dos documentos 

acostado aos autos, como o laudo médico, bem como oitiva judicial da 

interditada, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida civil restou 

fatidicamente comprovada. Deste modo, o pedido se encontra de acordo 

com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 

do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser deferido. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Euclides Jose Tomasi, qualificado nos autos, 

nomeando-lhe curadora Maria Luiza Tomasi, devendo esta assinar termo 

de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (retardo mental - CID10 

F79 - o que lhe impossibilita gerir seus próprios bens e praticar os atos da 

vida civil), além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela. Custas recolhidas, conforme id nº 3022200. Cientifique-se o 

Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA 

SANFELIS TOMASI Parte Ré: REQUERIDO: EUCLIDES JOSE TOMASI Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por Maria Luiza Tomasi em 

desfavor de Euclides Jose Tomasi, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é seu filho e este possui doença 

psíquica diagnosticada com sendo a CID-10 F79, em razão disso não 

consegue exercer qualquer ato da vida civil, requerendo a sua nomeação 

com curadora. Com a inicial vieram os documentos anexo. A inicial foi 

recebida conforme id nº 3691398, nomeando a autora como curadora 

provisória do interditando. Realizado o interrogatório no dia 21/03/2017, foi 

determinado a realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado 

aos autos sob id nº 10605604, concluindo pela incapacidade do 

interditando em manifestar livremente sua vontade, bem com pela 

dependência de terceiros para realizar qualquer ato da vida civil. O 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nomeando a autora 

curadora definitiva (id nº 11187153). A Defensoria Pública, nomeada 

curadora especial do interditando, também manifestou pela nomeação da 

autora como curadora definitiva. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de interdição formulado pela requerente, uma 

vez que o requerido, sua filho, não possui condições de gerenciar e reger 

seus atos e bens, ou seja, sua vida civil. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Isto 

porque, consoante se infere nos documentos pessoais acostados aos 

autos, dúvidas não há sobre a legitimidade da parte autora para promover 

o pedido de interdição, a teor do que dispõe o art. 747 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, entendo perfeitamente plausível a pretensão da 

requerente, uma vez que restou demonstrado que o interditando não 

possui o mínimo discernimento para os atos da vida civil, conforme 

constatado em audiência sob id nº 5596796. No mesmo sentido foi a 

conclusão apresentada na perícia (id nº 10605604): “O periciando, o Sr. 

Euclides José Tomasi, com 61 anos de idade possui diagnóstico de retardo 

mental. Não faz uso de medicação psicotrópica. Nunca estudou ou 

trabalhou. Desorientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, porém com respostas sem nexo, repetitivas, monossilábicas. 

Com alterações cognitivas. Comportamento infantilizado e dependente. (...) 

Incapaz da inciativa de cuidados de higiene pessoal. Sem noção do lícito e 

de valores financeiros. Considero o periciando com incapacidade para a 

vida independente e possui total dependência de terceiros de forma 

permanente.” Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767: Art. 

1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; Diante dos documentos 

acostado aos autos, como o laudo médico, bem como oitiva judicial da 

interditada, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida civil restou 

fatidicamente comprovada. Deste modo, o pedido se encontra de acordo 

com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 

do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser deferido. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Euclides Jose Tomasi, qualificado nos autos, 

nomeando-lhe curadora Maria Luiza Tomasi, devendo esta assinar termo 

de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (retardo mental - CID10 

F79 - o que lhe impossibilita gerir seus próprios bens e praticar os atos da 

vida civil), além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela. Custas recolhidas, conforme id nº 3022200. Cientifique-se o 

Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000413-97.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABONO 

PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte 

Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposto 

pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. O pedido de tutela de urgência foi deferido, 

determinando a citação do requerido (id nº 10830936) No id nº 11224639 o 

Ministério Público pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da parte autora 

em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução 

do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas processuais. Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto que não 

cabe condenação de honorários em face do Ministério Público, salvo 

comprovada má-fé, bem como por não haver contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002521-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLENE DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002521-02.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 3.373,20; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERISLENE DOS SANTOS 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES 

Vistos, e etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo e conseqüente extinção pelo 

pagamento da obrigação (id nº 11629171). É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

As custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sob o valor da causa, deverãos ser pagas por ambas as partes em fração 

igual, confrome art. 90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança 

em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Cientifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 22 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001448-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR)

M. E. D. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001448-92.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 5.622,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ, MARYA EDUARDA DE ALMEIDA 

RODRIGUES Parte Ré: RÉU: HERMES RODRIGUES Vistos, e etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção pelo pagamento da 

obrigação (id nº 10946678). É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil. As custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sob o valor da causa, 

deverãos ser pagas por ambas as partes em fração igual, conforme art. 

90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança em relação a parte 

autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Preclusa a 

decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001820-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARROS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001820-07.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Reconhecimento 

/ Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

PAULA BARROS ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DE FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

e etc. Cuida-se de ação de reconhecimento de união estável post mortem, 

ajuizada por Ana Paula Barros Rocha, em face de Maria Aparecida de 

Freitas e do Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo que conviveu em 

união estável por cerca de 02 (dois) anos com o de cujus Adelino Viana 

da Silva. Juntou documentos anexo. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e decido. Conforme linhas volvidas a ação tem como 

objeto o reconhecimento da união estável entre a autora e o de cujus 

Adelino Viana da Silva. Contudo, verifico inicialmente que a presença de 

ilegitimidade do Instituto Nacional do Seguro Social para figurar no polo 

passivo da presente demanda, uma vez que não há nos autos qualquer 

pedido relacionado a benefícios previdenciários. Explico. Ainda que o 

pedido da autora seja de efeitos previdenciários tão-somente, o INSS é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porque a declaração 

de união estável é relacionada ao Direito de Família, que diz com o próprio 

estado da pessoa. De modo que o INSS não tem qualquer interesse 

jurídico em interferir nas relações sociais e jurídicas entre as pessoas, 

apenas administrar adequadamente as concessões de benefícios, e isso 

nos estritos limites legais. A jurisprudência deste tribunal há tempo já vem 

decidindo nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPANHEIRO 

FALECIDO - INSS NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - PARTE PASSIVA LEGÍTIMA SÃO 

OS SUCESSORES DO DE CUJUS - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO 

PÓLO PASSIVO E CITAÇÃO DOS HERDEIROS EM GRAU RECURSAL - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 41 E 264 DO CPC - 

PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO - RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. O INSS é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo de ação declaratória, onde se busca o reconhecimento de 

existência de união estável entretida entre a autora e o falecido, em face 

da ausência de interesse seu na causa. Por força do princípio da 

estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do 

CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição 

dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas 

por lei. (Ap 20676/2007, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2007, Publicado no DJE 

18/06/2007) Ainda, é a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça: 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO 

COMPANHEIRO FALECIDO. CITAÇÃO DO INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A ação de reconhecimento de união estável 

post mortem tem como único objetivo a declaração da condição jurídica 

existente entre os conviventes. 2. Torna-se, portanto, indispensável a 

citação dos herdeiros do falecido para comporem o pólo passivo da 

demanda. 3. O INSS não possui legitimidade para figurar no pólo passivo 

do processo quando inexistente pedido acerca de benefícios 

previdenciários, devendo, in casu, ser excluído da lide. 4. Considerando a 

ausência de citação dos herdeiros do falecido, deve ser anulada a 

sentença proferida e os autos devolvidos ao juízo de origem para o 

regular processamento do feito. (TJPI - Apelação Cível Nº 

2012.0001.005265-8, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, 3ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013 ) Destarte, 

considerando que a ilegitimidade pode ser reconhecida de ofício, conforme 

preceitua o art. 485, § 3º, do CPC, declaro a ilegitimidade passiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, por corolário, declaro extinto 

o feito sem resolução do mérito com relação a este, nos termos do art. 

485, IV, do CPC. Determino a retificação da autuação junto ao sistema PJe 

a fim de excluir o INSS do polo passivo. Não obstante, INTIME-SE a parte 

autora desta sentença bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, incluindo no polo passivo os herdeiros do de 

cujus, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 

321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sorriso/MT, 17 

de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004181-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DARCI LOPES (REQUERENTE)

TEREZINHA HOICA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004181-31.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/[Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TEREZINHA HOICA LOPES, ELCIO DARCI 

LOPES Parte Ré: Vistos etc. Elcio Darci Lopes e Terezinha Hoiça Lopes 

propuseram a vertente ação visando à homologação de divórcio 

consensual. A petição inicial veio instruída com documentos. O Ministério 

Público manifestou seu desinteresse no feito. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são elas 

maiores, capazes, estão regularmente representadas e inexistem 

interesses de menores na lide. Vale lembrar, que a homologação do 

acordo põe fim ao processo, implicando na sua extinção com resolução de 

mérito. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o 

acordo sob id nº 9422107 por preservar suficientemente o interesse das 

partes. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, Terezinha 

Hoiça. Sem custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Nos termos do artigo 32 Lei 6.515/77, após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

presente sentença no registro público competente. Após, ARQUIVE-SE, 
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mediante as baixas e cautela. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003090-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONI DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES PAULO EDUARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003090-03.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL (112)/[TRANSAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ERONI DOS SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

DIONES PAULO EDUARDO Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial, ajuizado por Eroni dos Santos de 

Oliveira e Diones Paulo Eduardo, a fim de regularizar as questões de 

guarda, visitas e alimentos aos menores Henry Ricardo de Oliveira 

Eduardo, Lara Gabriela de Oliveira Eduardo e João Carlos de Oliveira 

Eduardo. Com a inicial vieram os documentos anexo. Instado a se 

manifestar, o Parquet opinou pela homologação do acordo (id nº 11184743 

). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis dos 

menores, conforme também ratificado pelo agente ministerial, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes no id nº 8233235, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. 

SEM CUSTAS, eis que defiro as partes os benefícios da justiça gratuita. 

HONORÁRIOS indevidos. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma 

do Provimento n° 42/2008/CGJ. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Após 

o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 20 de abril de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003838-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RENATO BORTOLOTTI (RÉU)

KASSIANE GAMLA AMBROSINI (RÉU)

ACACIO AMBROSINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003838-35.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 475.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP Parte 

Ré: RÉU: FABIANO RENATO BORTOLOTTI, ACACIO AMBROSINI, 

KASSIANE GAMLA AMBROSINI Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por LM Comércio de Ferragens Ltda EPP (id nº 

11751990) contra a sentença de sob id nº 11644045. Aduz que na 

sentença proferida, houve erro material ao determinar a liberação, tão 

somente, do valor de R$ 249.810,88 (duzentos e quarenta e nove mil 

oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), quando as partes 

acordaram a liberação do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais), bem como imposição do pagamento de honorários diversamente 

dos termos do acordo. Breve é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

presentes embargos devem ser acolhidos. Com efeito, a sentença 

embargada incorreu em erro material, ao indicar em seu dispositivo valor 

diverso daquele efetivamente depositado neste autos conforme 

documento acostado no id nº 9193123, assim como determinar a 

condenação das partes no pagamento de honorários advocatícios em 

contradição à cláusula 1.5 do termo de acordo sob id nº 11206583, 

tratando-se o caso de mero erro material, cuja superação pode se dar 

inclusive de ofício pelo magistrado. Outrossim, verifica-se pertinente o 

acolhimento das razões da embargante quanto a desnecessidade de se 

aguardar o prazo para interposição de recurso, uma vez que as partes 

afirmaram expressamente o desejo de renunciar ao direito de recorrer. 

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o 

erro material contido na sentença constante sob id nº 11644045, alterando 

o dispositivo da sentença que passa a ter a seguinte redação: “Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes. Transitada 

em julgado com a publicação, ante a desistência do prazo recursal. 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), em favor da autora, devendo ser efetuada a 

transferência para conta corrente informada no Id. 11206583, pág. 6, 

após, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.” CUMPRA-SE, 

conforme os novo termos da sentença. Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FRANCA CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003755-53.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DANIEL DE FRANCA CHAGAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação 

de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 
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PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIDOR WURZIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001678-37.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ATIDOR WURZIUS 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em 

branco o prazo para apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 
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para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004740-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SERRA AROUCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004740-85.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RAIMUNDO SERRA AROUCHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação 

de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001825-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001825-29.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 928,25; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DEBORA DOS SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: EDIVALDO JOSE SANTOS 

VISTOS. A execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal (prisão 

civil), nos termos do art. 528, § 7º, do NCPC, abrange as três parcelas 

anteriores ao ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no 

curso da demanda. Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a 

planilha anexada à inicial apresenta cobrança de parcelas pretéritas. 

Sendo assim, DETERMINO a intimação da exequente na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha 

atualizada informando as prestações que deseja cobrar. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000321-85.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PINHEIRO PECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. D. L. (AUTOR)

SILVANA GUEIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001699-13.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 14.443,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDERSON 

PEREIRA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação 

e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto 

à alegação necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020975-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1020975-27.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDMARA 
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OLIVEIRA MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA VISTOS. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, 

INTIME-SE a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO NASCMENTO BORSTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000006-57.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 48.436,26; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

DO NASCMENTO BORSTEL VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de MARIA DO 

NASCIMENTO BORSTEL, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por 

documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo 

que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual 

com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora 

e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento 

do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: 

GOL 1.0 8V (G6) (URBAN), Ano: 2014/2015, Cor: BRANCO CRISTAL, 

Chassi: 9BWAA45U1FP042767, Renavam: 01012049229, Placa: 

QBE-9866, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL COTTA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005234-47.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.934,12; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: MISAEL COTTA TEIXEIRA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

MISAEL COTTA TEIXEIRA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por 

documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo 

que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato e após 

por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: VW, Modelo: GOL 1.0, Ano: 

2009/2010, Cor: CINZA,, Chassi: 9BWAA05U1AP084342, Renavam: 

00182290565, Placa: HMJ5430, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001617-45.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DO LIVRAMENTO AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001617-45.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, Cobrança de Aluguéis - Sem 

despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ERINEIDE BEZERRA 

DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: JOSÉ DO LIVRAMENTO AMORIM VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. Antes da análise 

do pedido liminar, DETERMINO a expedição de mandado de 

constatação/avaliação a fim de verificar quem reside e qual a estimativa 

do valor do aluguel do imóvel descrito na escritura de venda e compra de 

Id 12498084 - pág. 03 (Rua Mato Grosso, nº 114, Bairro Jardim Amazônia, 

Sorriso/MT). Com a apresentação do laudo, manifeste-se a parte autora, 

em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 4279-09.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 Vistos.

Defiro o requerido às fls. 215/216, redesigno a audiência para o dia 19 de 

junho de 2018, ás 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104092 Nr: 7149-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ 

GARAFFA, IDALI MARIA FRANCIO, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136523 Nr: 8769-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BECKHEUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de MEDIDA JUDICIAL DE NOTIFICAÇÃO E PROTESTO 

ACAUTELADORA, em que a parte autora busca em síntese a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub judice, a parte autora pugna pela extinção sem resolução de 

mérito nos termos do caderno processual civil.

Como bem cediço, é evidente que não sendo mais útil, adequada, e/ou 

necessária à atuação do Poder Judiciário, consoante expressa 

manifestação da parte autora neste sentido, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

pela autora às fl. 29/30 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Dispensável anuência da parte contrária.

 Custas, se houver, pela parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95408 Nr: 7266-18.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA SSCHUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELI BEATRIZ LANG PARLOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança promovida por IRIA SCHUCK em 

face de ROGELI BEATRIZ LANG, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, por edital (fls. 62/63), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148743 Nr: 3974-83.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI GONÇALO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos promovida por JURACI 

GONÇALO CORREIA em face de MARCOS AURELIO FERREIRA 

SOBRINHO, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, por edital (fls. 76/77), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 
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pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144558 Nr: 1168-75.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATO, LEONARDO ELOI FOLLE 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDINSKI COMPRA E VENDA DE CEREAIS, 

ROBSON AMARAL DE PAULA, ALEX SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c 

Ressarcimento de dano moral com pedido de Tutela Antecipada promovida 

por SOLISMAR ELOI BERLATO e LEONARDO ELOI FOLLE BERLATO em 

face de MEDINSKI COMPRA E VENDA DE CEREAIS, ROBSON AMARAL DE 

PAULA e ALEX SCHEFFLER, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, por edital (fls. 59/60), em decorrência da 

intimação frustrada por correio (fls. 54/58), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44605 Nr: 1550-49.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por MARLUCE 

GONÇALVES VESCOVI, representada por sua genitora MARLETE 

GOTERRA GONÇALVES em face de ALENOR VESCOVI, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, por edital (fls. 154/155), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137698 Nr: 9473-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR BORDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA 

VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 206,70, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.149/150, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5253-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BADU CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INBRANDS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RANGEL DE PAIVA 

ABREU - OAB:RJ/114.323, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, 

RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - OAB:RJ/108.513

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 149/150, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171253 Nr: 4127-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE 

SOUSA - OAB:267.454 SP, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, MATHEUS HENRIQUE SUCUPIRA - OAB:SP 301.223

 VISTOS.

Considerando que o presente feito trata-se de execução de título 

extrajudicial de contrato de honorários advocatícios, entendo que inexiste 

conexão ou necessidade de seu trâmite em conjunto com os autos de 

Código 8472 e seus apensos.

Diante disto, DETERMINO o desapensamento destes autos e dos embargos 

à execução (Código 174603) dos demais processos.

Após o desentranhamento, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de fls. 561/565.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 4188-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANCHETTA, ALINE REIS DE ARAÚJO E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES 

PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

Inobstante os argumentos expostos na petição de fls. 907/923, entendo 

que deve ser mantida a ordem de desocupação da área, conforme 

decisões proferidas às fls. 783/787 e 965/967 dos autos principais 

(Código 8472) e acórdão do e. TJMT no agravo de instrumento n. 

1010856-33.2017.8.11.0000 (fls. 901/905), que cassou os efeitos da 

decisão que havia suspendido o trâmite do referido processo em fase de 

cumprimento de sentença (fls. 796/800).

Ora, ao contrário do que alegam os embargantes, a ordem de 

desocupação da área litigiosa não está dependendo de perícia e/ou auto 

de constatação, restando claro que com o provimento do referido agravo 

de instrumento interposto pela embargada, o cumprimento de sentença 

voltou a tramitar normalmente e, portanto, devem ser cumpridas as 

decisões nele proferidas.

Em resumo: a r. decisão de fls. 965/967 dos autos determinou a 

reintegração de posse da área litigiosa; decisão esta que posteriormente 

foi suspensa pelo próprio juiz prolator às fls. 93/96 destes autos; ocorre 

que o provimento do agravo da parte embargada cassou esta última 

decisão suspensiva daquela; logo, não havendo mais suspensão do 

primeiro decisum, necessário se faz cumprir a decisão liminar de 

reintegração de posse, mesmo porque sobre ela não houve irresignação 

recursal.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos constantes de itens 'a', 'b' e 'e' de fls. 

922/923.

INDEFIRO, ainda, o pedido subsidiário constante da alínea 'd' de fls. 

922/923, uma vez que não se mostra razoável a dilação do prazo por mais 

90 dias, ainda mais considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) 

dias da decisão proferida pelo e. TJMT, a qual cassou a decisão a liminar 

que suspendeu o processo principal (AI 1010856-33.2017.8.11.0000).

 Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

INTIME-SE a embargada para manifestar interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Havendo interesse, voltem conclusos para designação de data.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 VISTOS.

Considerando que já transcorreu o prazo para a elaboração do Estudo de 

Situação descrito no ofício de fls. 1267, OFICIE-SE o Comandante da 12º 

Batalhão de Polícia Militar para o acompanhamento da ordem judicial de 

reintegração de posse.

Vale lembrar que o estudo de situação só é exigido no caso de conflito 

agrário, o que não se verifica no presente feito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

Inobstante os argumentos expostos na petição de fls. 1009/1026, entendo 

que deve ser mantida a ordem de desocupação da área, conforme 

decisões proferidas às fls. 783/787 e 965/967 dos autos principais 

(Código 8472) e acórdão do e. TJMT no agravo de instrumento n. 

1010841-64.2017.8.11.0000 (fls. 1003/1007), que cassou os efeitos da 

decisão que havia suspendido o trâmite do referido processo em fase de 

cumprimento de sentença (fls. 989/901).

Ora, ao contrário do que alegam os embargantes, a ordem de 

desocupação da área litigiosa não está dependendo de perícia e/ou auto 

de constatação, restando claro que com o provimento do referido agravo 

de instrumento interposto pela embargada, o cumprimento de sentença 

voltou a tramitar normalmente e, portanto, devem ser cumpridas as 

decisões nele proferidas.

Em resumo: a r. decisão de fls. 965/967 dos autos principais determinou a 

reintegração de posse da área litigiosa; decisão esta que posteriormente 

foi suspensa pelo próprio juiz prolator às fls. 989/901 destes autos; ocorre 

que o provimento do agravo da parte embargada cassou esta última 

decisão suspensiva daquela; logo, não havendo mais suspensão do 

primeiro decisum, necessário se faz cumprir a decisão liminar de 

reintegração de posse, mesmo porque sobre ela não houve irresignação 

recursal.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos constantes de itens 'a', 'b' e 'e' de fls. 

1025/1026.

INDEFIRO, ainda, o pedido subsidiário constante da alínea 'd' de fls. 1025, 

uma vez que não se mostra razoável a dilação do prazo por mais 90 dias, 

ainda mais considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) dias da 

decisão proferida pelo e. TJMT, a qual cassou a decisão a liminar que 

suspendeu o processo principal (AI 1010841-64.2017.8.11.0000).

 Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

INTIME-SE a embargada para manifestar interesse, no prazo de 05 (cinco) 
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dias. Havendo interesse, voltem conclusos para designação de data.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150033 Nr: 4152-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA VIEIRA, SUZANA PAGNAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

Inobstante os argumentos expostos na petição de fls. 925/941, entendo 

que deve ser mantida a ordem de desocupação da área, conforme 

decisões proferidas às fls. 783/787 e 965/967 dos autos principais 

(Código 8472) e acórdão do e. TJMT no agravo de instrumento n. 

1010877-09.2017.8.11.0000 (fls. 919/921), que cassou os efeitos da 

decisão que havia suspendido o trâmite do referido processo em fase de 

cumprimento de sentença (fls. 815/818).

Ora, ao contrário do que alegam os embargantes, a ordem de 

desocupação da área litigiosa não está dependendo de perícia e/ou auto 

de constatação, restando claro que com o provimento do referido agravo 

de instrumento interposto pela embargada, o cumprimento de sentença 

voltou a tramitar normalmente e, portanto, devem ser cumpridas as 

decisões nele proferidas.

Em resumo: a r. decisão de fls. 965/967 dos autos principais determinou a 

reintegração de posse da área litigiosa; decisão esta que posteriormente 

foi suspensa pelo próprio juiz prolator às fls. 815/818 destes autos; ocorre 

que o provimento do agravo da parte embargada cassou esta última 

decisão suspensiva daquela; logo, não havendo mais suspensão do 

primeiro decisum, necessário se faz cumprir a decisão liminar de 

reintegração de posse, mesmo porque sobre ela não houve irresignação 

recursal.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos constantes de itens 'a', 'b' e 'e' de fls. 

940/941.

INDEFIRO, ainda, o pedido subsidiário constante da alínea 'd' de fls. 

940/941, uma vez que não se mostra razoável a dilação do prazo por mais 

90 dias, ainda mais considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) 

dias da decisão proferida pelo e. TJMT, a qual cassou a decisão a liminar 

que suspendeu o processo principal (AI 1010877-09.2017.8.11.0000).

 Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

INTIME-SE a embargada para manifestar interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Havendo interesse, voltem conclusos para designação de data.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

Inobstante os argumentos expostos na petição de fls. 991/1009, entendo 

que deve ser mantida a ordem de desocupação da área, conforme 

decisões proferidas às fls. 783/787 e 965/967 dos autos principais 

(Código 8472) e acórdão do e. TJMT no agravo de instrumento n. 

1010831-20.2017.8.11.0000 (fls. 984-verso/989), que cassou os efeitos 

da decisão que havia suspendido o trâmite do referido processo em fase 

de cumprimento de sentença (fls. 874/878).

Ora, ao contrário do que alegam os embargantes, a ordem de 

desocupação da área litigiosa não está dependendo de perícia e/ou auto 

de constatação, restando claro que com o provimento do referido agravo 

de instrumento interposto pela embargada, o cumprimento de sentença 

voltou a tramitar normalmente e, portanto, devem ser cumpridas as 

decisões nele proferidas.

Em resumo: a r. decisão de fls. 965/967 dos autos principais determinou a 

reintegração de posse da área litigiosa; decisão esta que posteriormente 

foi suspensa pelo próprio juiz prolator às fls. 874/878 destes autos; ocorre 

que o provimento do agravo da parte embargada cassou esta última 

decisão suspensiva daquela; logo, não havendo mais suspensão do 

primeiro decisum, necessário se faz cumprir a decisão liminar de 

reintegração de posse, mesmo porque sobre ela não houve irresignação 

recursal.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos constantes de itens 'a', 'b' e 'e' de fls. 

1008/1009.

INDEFIRO, ainda, o pedido subsidiário constante da alínea 'd' de fls. 1008, 

uma vez que não se mostra razoável a dilação do prazo por mais 90 dias, 

ainda mais considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) dias da 

decisão proferida pelo e. TJMT, a qual cassou a decisão a liminar que 

suspendeu o processo principal (AI 1010831-20.2017.8.11.0000).

 Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

INTIME-SE a embargada para manifestar interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Havendo interesse, voltem conclusos para designação de data.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83555 Nr: 2609-67.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO ESCARABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.600,90, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 195/202, sendo que o valor de R$ 800,45 refere-se as 

custas e o valor de R$ 800,45 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149681 Nr: 3981-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO KRZYZANSKI, RAFAEL KRYZANSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, 

EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

Inobstante os argumentos expostos na petição de fls. 804/820, entendo 

que deve ser mantida a ordem de desocupação da área, conforme 

decisões proferidas às fls. 783/787 e 965/967 dos autos principais 

(Código 8472) e acórdão do e. TJMT no agravo de instrumento n. 

1010826-95.2017.8.11.0000 (fls. 797/799), que cassou os efeitos da 

decisão que havia suspendido o trâmite do referido processo em fase de 

cumprimento de sentença (fls. 682/686).

Ora, ao contrário do que alegam os embargantes, a ordem de 

desocupação da área litigiosa não está dependendo de perícia e/ou auto 

de constatação, restando claro que com o provimento do referido agravo 

de instrumento interposto pela embargada, o cumprimento de sentença 

voltou a tramitar normalmente e, portanto, devem ser cumpridas as 

decisões nele proferidas.

Em resumo: a r. decisão de fls. 965/967 dos autos principais determinou a 

reintegração de posse da área litigiosa; decisão esta que posteriormente 

foi suspensa pelo próprio juiz prolator às fls. 156/159 destes autos; ocorre 

que o provimento do agravo da parte embargada cassou esta última 

decisão suspensiva daquela; logo, não havendo mais suspensão do 

primeiro decisum, necessário se faz cumprir a decisão liminar de 

reintegração de posse, mesmo porque sobre ela não houve irresignação 

recursal.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos constantes de itens 'a', 'b' e 'e' de fls. 

819/820.

INDEFIRO, ainda, o pedido subsidiário constante da alínea 'd' de fls. 819, 

uma vez que não se mostra razoável a dilação do prazo por mais 90 dias, 

ainda mais considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) dias da 

decisão proferida pelo e. TJMT, a qual cassou a decisão a liminar que 

suspendeu o processo principal (AI 1010826-95.2017.8.11.0000).

 Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

INTIME-SE a embargada para manifestar interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Havendo interesse, voltem conclusos para designação de data.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40132 Nr: 2937-36.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Renato Canan - 

OAB:11138, CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO - OAB:8450/MT, 

JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 3.973,24, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 87/88, sendo que o valor de R$ 1.986,62 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.986,62 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147602 Nr: 2787-40.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CLEONES CELESTINO BATISTA - OAB:OAB/MT 12.141, 

SIMONE ALICE DE O. BATISTA - OAB:OAB/MT N 18.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 478/484, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103873 Nr: 6906-49.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRA DE MORAIS SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 869,09, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 182/185, sendo que o valor de R$ 434,54 refere-se as 

custas e o valor de R$ 434,54 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119210 Nr: 9480-11.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVP, BCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 
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BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, IVONETE FERRERIA 

FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:14.802

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 48/51, sendo que o valor refere-se as custas. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41205 Nr: 4031-19.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RENATO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE SOUZA 

TRINDADE - OAB:7.169/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186882 Nr: 2243-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES MOLINARI 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Correa de Oliveira - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3528-17.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IORLANDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LORENA DE MORAIS, ELVANIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391, 

RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT, SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 9889-79.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME FERNADO FAZZANI - 

OAB:128802/SP

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170263 Nr: 3538-90.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER, NORBERTO ERVINO 

PFEIFFER, ZIKI FIKRI KLIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145956 Nr: 1936-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES 

MOLINARI SIMONETTI, LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136405 Nr: 8693-45.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 6130-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA ROSSATO, IRDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE LORENZI CANCELIER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91267 Nr: 2992-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREO NEVES DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84673 Nr: 3937-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 326-08.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, LAUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203/MT, MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI - 

OAB:12.262/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237-B

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53425 Nr: 3708-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50589 Nr: 917-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMÕES, ROSA BODNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 5325-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO IVAR DALLA VECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRCEU ROSSANI FERROLDI, VERA LUCIA 

TOMIM FERROLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 
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da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 4549-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40437 Nr: 3271-70.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CESAR KLEIN, 

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK, LUIZ FERNANDO BARBIERI, 

EDSON GUSTAVO STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 2328-53.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI MARIA ZUCHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANES FURST BERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31498 Nr: 707-55.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13836 Nr: 919-18.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 322-54.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOLCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133-MT, 

CASSIANO LOURENÇO SANCHES - OAB:11333/MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4562 Nr: 108-63.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALI MARIA FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOP. DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY J. CARDOSO - 

OAB:6598-B, WESLEY J. FERREIRA - OAB:5.669

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 1199-28.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICOLO & BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 686 Nr: 328-95.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL - espólio, ODETE 

TEREZINHA SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001805-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001805-38.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 22.112,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LIBERA TERESINHA CHECHIN Parte Ré: 

RÉU: BANCO PAN S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Passo à análise do pedido liminar. Em análise do feito, mediante cognição 

sumária típica das tutelas de urgência, tenho que a parte autora NÃO 

preenche os requisitos mínimos para a concessão da tutela pretendida. 

Isto porque os extratos bancários anexados à inicial evidenciam a 

existência de outros empréstimos consignados em folha de pagamento, 

contratados, em tese, à mesma época do discutido neste feito, o que 

afasta, em primeiro exame, a narrativa de fraude, mesmo porque sobre os 

demais descontos não houve qualquer impugnação da autora. Ademais, 

não parece crível a alegação da autora de que somente agora, passados 

mais de dois (2) anos que os descontos são feitos mensalmente em sua 

folha de pagamento, se deu conta da situação "indevida". Ausentes, 

portanto, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, 

pelo que o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, INDEFIRO a liminar pretendida na inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência conciliatória 

ante a expressa manifestação de desinteresse externada pela parte 

requerente na petição inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001878-10.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON DO CARMO GONCALVES 

PEDROSO Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA VISTOS. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Relativamente à tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso, os documentos apresentados com a inicial, notadamente os 

contratos de Id 12705148, 12705249 e Id 12705288, confirmam que o 

requerente é beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no 

valor de 50% da mensalidade e ainda possui contrato de bolsa de estudos 

do programa EDUCA MAIS BRASIL – ensino superior, com bolsa de mais 

50% dos valores das mensalidades, contudo, conforme documentos de Id 

12705058, não vem tendo acesso às aulas, provas e matérias interativas 

do “Portal do Aluno”, o que por certo lhe acarreta prejuízo na continuidade 

do curso. Demonstrados estão, portanto, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano arguidos pela parte autora, razão pela qual o deferimento 

do pedido liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida REALIZE a matrícula do 

requerente a fim de viabilizar a continuidade dos estudos, bem como libere 

acesso às aulas e portal do aluno junto ao site da instituição, até decisão 

final no presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena 

de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1000192-51.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 54.030,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEILSON GONCALVES DOS REIS 

Parte Ré: REQUERIDO: WAGNER GOMES BEZERRA VISTOS. 1. Entre um 

ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial. Pois 

bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe. 2. Por outro lado, 

consigno que o pedido de suspensão do feito até o integral cumprimento 

do pacto se mostra equivocado, visto tratar-se de medida típica das ações 

executivas (art. 922 NCPC), não incidindo sobre demandas de natureza 

cognitiva, como é o caso dos autos. Nessa hipótese, eventual 

descumprimento daquilo que foi avençado deverá ser exigido por meio de 

cumprimento de sentença, inclusive nestes mesmos autos. De rigor, 

portanto, a homologação do acordo por sentença extintiva, na forma do 

art. 487, III, do NCPC. 3. Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que 

chegaram as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. 4. Custas na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001569-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE CAMICIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001569-23.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 27.559,58; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: KARINE 

CAMICIA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência 

da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e 

outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação, torna-se desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, 

conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se 

houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Proceda a baixa da restrição 

veicular no Sistema Renajud. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005043-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JORGE DOS ANJOS NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005043-02.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/

[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIO JORGE DOS ANJOS NOGUEIRA 

Parte Ré: RÉU: WILSON DE SOUZA VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, 

POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o 

ACORDO a que chegaram as partes em sessão de mediação judicial (Id 

11895309), e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, se houver, na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005415-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. B. (AUTOR)

ELIANA SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO BATISTA BRIANEZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONEL JOSE FREIRE OAB - MS13540 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005415-48.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação, União Estável ou Concubinato, 

Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ELIANA SANTOS ALVES, WESLEY ALVES BRIANEZI Parte Ré: RÉU: 

AUREO BATISTA BRIANEZI VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes em sessão de mediação judicial (Id 12647436), 

cujas cláusulas ficam fazendo parte integrante desta sentença, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, NCPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002209-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAMAR AVELINO DE SOUSA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002209-26.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 3.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Alimentos, Guarda, Investigação de Paternidade]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO LIMA Parte 

Ré: RÉU: IRAMAR AVELINO DE SOUSA SILVA VISTOS. Sem delongas, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes litigantes (Id 9955402), 

cujas cláusulas ficam fazendo parte integrante desta sentença, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Diante do 

reconhecimento de paternidade, declaro Iramar Avelino de Sousa Silva pai 

de Kelcimara Nascimento Lima, a qual passará a se chamar Kelcimara 

Nascimento Silva, determinando-se a expedição de mandado ao Serviço 

Registral Civil de Joselândia/MA para inclusão do nome paterno e dos avós 

paternos em seu assento de nascimento. Sem custas, por serem as 

partes beneficiárias da gratuidade judiciária. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006767-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORACILIA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000091-43.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 147.286,93; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas 

que pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR CHAVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU BISPO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001312-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 180018 Nr: 9134-55.2017.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA COSTA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de analisar o pedido de nomeação de perito para realização de 

perícia, a fim de apurar eventual defasagem remuneratória, bem como o 

percentual da diferença decorrente da conversão de vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV dos últimos cinco anos anteriormente à 

propositura da ação, designo audiência de conciliação para o dia 

09/05/2018, às 13 horas e 05 minutos, a ser realizada por este Juízo, 

devendo as partes ser intimadas para que compareçam à audiência acima 

designada, munidos de propostas concretas e plausíveis, a fim de pôr fim 

ao litígio objeto dos presentes autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48778 Nr: 5652-17.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI DARCY LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54628 Nr: 4931-31.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINDA BATISTA DE SOUZA, JORDEANA OLIVEIRA 

DA COSTA, ROBERTA DOMINGUES PORTO, LENIRES ROSANA DOS 

SANTOS, MARIA JANETE PIRES FREITAS, MARIA FRANCISCA DA 

CONCEIÇÃO, ANA PAULA FERREIRA, JANUARIA PINHEIRO SOARES, 

VALDIRENE OLIVEIRA DO CARMO, DORATHEA KUHM, MARILEI OLDONI 

DIAS, DISLENE CARVALHO DA SILVA, APARECIDA COELHO GOMES, 

CATIANA DE SOUSA LEANDRO, ANTÔNIA EVANGELISTA OLIVEIRA, 

FRANCISCA FLAVIA MENESES, SONIA MARIA VIANA SOARES 

INHENGUES, FRANCISCA LINALVA FERREIRA BRAGA CHAVES, 

ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO, CLEIDE DA SILVA LEMES, LEILA 

CRISTINA DA SILVA, JOELITA DA SILVA SOARES, CLOTILDE MARIA 

MEIRA COELHO, CLEONICE ALVES, EDINALVA DE OLIVEIRA SILVA, LENI 

MARIA SCHLINDWEIN LUNARDI, ALBERTO ANTONIO DE SOUZA, 

ELISANGELA RIBEIRO, PAULO EDSON CASPRECHEN, ARDI SCHULTZ 

HUBNER, CRISTINA TONDATTO GARCIA, SILVANA RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS 

- OAB:15741, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 8942-98.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANKARDEC DE SOUZA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 3857-39.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÍACO PACHECO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 1317-76.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DA SILVA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101415 Nr: 4285-79.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49007 Nr: 5888-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81024 Nr: 6154-82.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. BAGGIO ME, JULIANO LUIZ BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613, JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO LUIZ BAGGIO, Cpf: 

90115430172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 822,57 (Oitocentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 09 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9465 Nr: 1319-03.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CEMIWAL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:PROCURADOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEREALISTA CEMIWAL LTDA, CNPJ: 

00413576000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.025,50 (Um mil e vinte e cinco reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 13 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 7929-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:18434/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 130,13, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.69, sendo que o valor refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA ANSELMO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010090-66.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da Carta Precatória de ID. 12854279. Sorriso/MT, 23 de 

abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001853-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMUNDO VINDELINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCA DAS CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

IRMUNDO VINDELINO Parte Ré: EXECUTADO: JOSE FRANCA DAS 

CHAGAS I - Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. II - Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. IV - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN SHUNJI NAKAMURA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010933-65.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003582-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE FERREIRA BEZERRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003582-92.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 
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correspondência. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010426-07.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003780-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA PINTO (REQUERIDO)

 

Intimação da patrona da parte reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida e juntada no ID. 

12865026.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23541 Nr: 1310-41.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, defiro a requisição limitada à última declaração de renda 

do devedor Valdemar Jaster, via INFOJUD, devendo ser observado o 

procedimento previsto na Seção 16 do Capítulo II da CNGC. Recomendo 

especial atenção para o fato de que, juntada a declaração, o feito passará 

a tramitar sob segredo de justiça (CNGC, art. 477). Com o resultado da 

diligência, intime-se a parte credora para manifestação, ocasião em que 

deverá se ater a providências concretas e inéditas, bem como proceder à 

atualização do valor devido. Sorriso/MT, 20 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 26055 Nr: 615-14.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo:2005/89 – código 26055

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte EXEQUENTE, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o retorno das 

cartas precatórias de fls. 198/206.

 Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

 Kelly Cimi

 Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO WILLIAN BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003780-66.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 268,66; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO WILLIAN BOTH Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a 

concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 

7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de 

que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de deserção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002562-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEIR OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: VIVO S/A I – Tempestivo (Id. 10946790), recebo o recurso 

inominado (Id. 10577542), no efeito devolutivo. II - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003056-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003056-62.2016.8.11.0040 REQUERENTE: BRENDO SILVA REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A I – Atendidas as exigências estabelecidas no 
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art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte recorrente não 

faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela 

reclamante. II - Tempestivo (Id. 11540299), recebo o recurso inominado (Id. 

8065348), no efeito devolutivo. III - Intime-se a parte recorrida para 

apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 

42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e 

remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001525-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001525-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ARTEMIO ROHENKOHL 

REQUERIDO: DETRAN I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a concessão da 

assistência judiciária gratuita está condicionada à apresentação da 

declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.603/01 

(declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de que não 

podem prover as custas do processo sem privar-se do necessário à sua 

subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente para que 

providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o recolhimento 

das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de deserção. III – Igualmente, optando a parte pela concessão da 

assistência judiciária gratuita, verificado indícios de situação financeira 

incompatível com as carências alegadas, deverá apresentar, no mesmo 

prazo estipulado acima, cópia de declaração de imposto de renda, ou 

outro documento hábil capaz de comprovar a real situação econômica da 

parte. IV – Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SGOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003551-72.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE SERVIÇO 

NOTURNO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE APARECIDO 

SGOTI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Trata-se de ação 

proposta por JOSÉ APARECIDO SGOTI em face do MUNICÍPIO DE 

SORRISO/MT, objetivando o recebimento de horas extras, adicional 

noturno e sobreaviso, a serem apurados em fase de liquidação de 

sentença. Inicialmente o feito tramitou no juízo da 4ª Vara Cível que 

declinou da competência a este juízo (id. 11888734). É o breve relato. 

Decido. Em que pese a competência dos Juizados da Fazenda Pública, 

inclusive absoluta nas comarcas em que estiver instalado, para 

processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até 60 (sessenta) 

salários mínimos, certo é que a competência dos Juizados Especiais não 

se orienta apenas pelo valor da causa. Nessa toada, há que se considerar 

a vedação expressa de prolação de sentença ilíquida no âmbito do 

sistema dos Juizados Especiais, conforme os arts. 38, parágrafo único, e 

52, ambos da Lei nº 9.099/95, o que afasta no presente caso, a 

competência deste juízo. Assim, tendo em vista que será indispensável a 

fase de liquidação de sentença se procedente o pedido do reclamante, 

hipótese vedada no âmbito dos juizados especiais, e por se tratar de 

matéria de ordem pública, reconheço a incompetência deste Juizado 

Especial da Fazenda Pública para o julgamento do feito (art. 64, §1º, 

NCPC). Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. 1. A 

competência é questão de ordem pública, que não se submete aos efeitos 

da prescrição, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, para que 

se possa alcançar a correta prestação jurisdicional. VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. 2. Nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, 

ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no 

âmbito do sistema dos Juizados Especiais. 3. Não compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que, 

atribuído valor meramente estimativo na inicial, o proveito econômico 

postulado pelo autor, uma vez liquidada a sentença, poderá ultrapassar o 

limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2º, caput, da Lei 

12.153/09. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. 4. 

Verificada a adequada e integral solução da lide, pois não era a hipótese 

de se declarar, de ofício, a incompetência funcional desta Corte e do 

órgão a quo, descabido falar-se em omissão sanável pela via dos 

embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E 

REJEITADOS. (Apelação nº 0365123-62.2015.8.09.0051, 4ª Câmara Cível 

do TJGO, Rel. Kisleu Dias Maciel Filho. DJ 29.08.2017). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA 

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. DECLARAÇÃO DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA 

NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM 

EVENTUAL CONDENAÇÃO, COM A CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE 

PROVA COMPLEXA (PERÍCIA). ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 

DA LEI 12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE E. TJPR. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR 

NULA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

E RECONHECER COMO COMPETENTE O JUIZ DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ. (Processo nº 1683479-4, 5ª 

Câmara Cível em Composição Integral do TJPR, Rel. Carlos Mansur Arida. 

unânime, DJ 29.09.2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DA 

INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM EVENTUAL 

CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 DA LEI Nº 

12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE TJPR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 

(Processo nº 1691979-4, 4ª Câmara Cível em Composição Integral do 

TJPR, Rel. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. unânime, DJ 09.11.2017). 

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo e, 

consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento do 

feito ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. SORRISO, 13 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ ZACAROM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010488-13.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.250,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IVETE CARMEM LOLATTO Parte 

Ré: EXECUTADO: MAURO LUIZ ZACAROM I – Expeça-se certidão 

conforme requerido e já determinada no Id. 11040101. Após, permaneça a 
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execução suspensa pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que a qualquer 

das partes se manifeste. II – Intime-se a parte exequente, consignando-se 

que, decorrido o prazo acima, deverá a exequente manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. SORRISO, 16 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-13.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011081-13.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SOLANGE DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-94.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010524-94.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 7.211,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARLETE LOURENCO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004121-58.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO O Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, nos autos do 

Recurso Especial n. 1.657.156 - RJ, proferiu julgamento de afetação dos 

processos pendentes que envolvam a "Obrigação do Poder Público de 

fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao 

Sistema Único de Saúde”. Destarte, com fundamento no art. 313, IV, do 

NCPC, determino a suspensão do julgamento deste feito, até o julgamento 

da questão afetada, sem prejuízos às medidas de urgência. Assim sendo, 

permaneçam os autos na Secretaria até o julgamento do recurso. Após, 

colha-se manifestação das partes e retornem conclusos. Intimem-se. 

SORRISO, 17 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011104-56.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BORGES MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010661-08.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERICO BORGES MANO Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 323 de 832



naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-89.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO CAVALETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MINOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011106-89.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.448,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

MARCIO CAVALETTI Parte Ré: REQUERIDO: PAULO CESAR MINOSSO Em 

que pesem as alegações constantes no Id. 12199231, verifico que não se 

fizeram acompanhadas de qualquer lastro probatório, ao passo que o 

contrato e documentos apresentados pelo exequente legitimam a 

execução e sem margem para suscitar excessos. Assim, expeça-se 

mandado de busca e apreensão dos bens, a ser depositados em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). Em até 05 (cinco) dias de sua intimação, 

o exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique depositado 

em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo 

prazo acima assinalado, deverá o exequente apresentar atualização do 

cálculo do montante devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do 

art. 871, IV, do NCPC. Após, intime-se a parte exeqüente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 19 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DE SOUZA BERNARDO (REQUERIDO)

JOSE VITOR DA SILVA (REQUERIDO)

NOEME BERNARDA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDOMIRO VIEIRA ARAGAO (REQUERIDO)

NEY BERNARDO DE SOUZA (REQUERIDO)

NIUZA BERNARDA DE SOUZA ARAGAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ANTONIO DA SILVA OAB - PR19417 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010664-26.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILSON 

MIGUEL VEDANA Parte Ré: REQUERIDO: NOEME BERNARDA DE SOUZA 

SILVA, CLAUDOMIRO VIEIRA ARAGAO, RUTH DE SOUZA BERNARDO, 

JOSE VITOR DA SILVA, NEY BERNARDO DE SOUZA, NIUZA BERNARDA 

DE SOUZA ARAGAO Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011177-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ROSSI OAB - SP282542 (ADVOGADO)

MARCELO MOREIRA DE SOUZA OAB - SP140137 (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011177-91.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALFREDO DENTE Parte Ré: REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-81.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRMA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010046-81.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.992,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA IRMA SILVA E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

CIFRA S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020068-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CELIA FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020068-04.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 
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Autora: REQUERENTE: MARY CELIA FREITAS SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Ante a notícia de falecimento da parte 

autora, intime-se o advogado da mesma a fim de que habilite o seu espólio, 

herdeiros ou sucessores para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a habilitação, nos termos do artigo 110 c/c 313, §

§1º e 2º do CPC/15. Suspendo o processo pelo prazo de 3 (três) meses, 

nos termos do artigo 313, I c/c 689 do CPC/15. Esgotado o prazo acima 

referido, retornem os autos conclusos para prosseguimento da ação. 

SORRISO, 21 de abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010324-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESCAP MECANICA E ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010324-82.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: MESCAP 

MECANICA E ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA - ME EXECUTADO: OI 

S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em face da 

empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato 

notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e 

deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010585-13.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADINALDO SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Tendo em vista a inércia da parte exequente 

(id. 11985779), bem como o manifestado pela parte executada no id. 

10990804, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de 

custas e honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 17 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005395-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILQUI SALMORIA (REQUERENTE)

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (REQUERENTE)

ALVARO BUSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005395-57.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMILQUI 

SALMORIA, LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA, ALVARO BUSATTO 

Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora LOVAINE 

CARMEM BARPI SALMORIA, AMILQUI SALMORIA e MARIA EDUARDA 

BUSATTO, menor, neste ato representada por seu genitor Alvaro Busatto 
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que adquiriram passagem aérea com a requerida de Florianópolis/SC a 

Sorriso/MT. Relatam que ao chegarem ao aeroporto de Florianópolis, no dia 

01/08/2017 foram avisados, por volta das 15 horas e 15 minutos que o 

voo havia sido cancelado por não ter a aeronave que os conduziria 

conseguido pousar naquele aeroporto, de modo que o voo foi remarcado 

para o dia 02/08/2017. No dia 02/08/2017, quando também estavam na 

sala de embarque, houve novo cancelamento do voo, pelo mesmo motivo 

anterior, sendo novamente dispensados os autores, sem a prestação de 

qualquer assistência por parte da requerida. Só puderem seguir viagem no 

dia 03/08/2017, em um voo que saiu as 11 horas e 18 minutos de 

Florianópolis, chegando em Sorriso as 23 horas e 05 minutos. Dizem ser 

pessoas idosas, que usam medicamentos controlados e estavam 

acompanhados de sua neta, menor de idade, que perdeu vários dias de 

aula. Requer a procedência da ação para que a reclamada seja 

condenada a indenizar os reclamantes pelos danos morais sofridos. A 

requerida alegou o voo foi cancelado, no dia 01/08/2017, em decorrência 

extrema necessidade de readequação da malha aérea. Diz que agiu de 

acordo com a legislação aeronáutica, tentando por diversas vezes 

comunicar os autores da alteração. Relata que facultou aos autores as 

hipóteses permitidas em lei, tendo ofertado aos autores transporte para 

retorno ao hotel que estavam hospedados. Quanto ao voo que estava 

marcado para o dia 02/08/2017, o cancelamento se deu em virtude de 

força maior, em virtude de necessidade de manutenção extraordinária. 

Afirma que foi prestado o devido auxílio e que os autores foram 

reacomodados no primeiro voo disponível no dia seguinte. Cita excludente 

de responsabilidade por ter sido o cancelamento motivo de força maior. 

Diz que não houve ato ilícito praticado pela empresa. Em primeiro lugar, 

verifico que há causa obstativa à análise meritória no presente caso em 

relação à requerente Maria Eduarda Busatto, menor impúbere, conforme 

demonstram os documentos colacionados. Assim, atenta ao disposto no 

artigo 8º, da Lei 9.099/95, opino pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito em relação à mesma. Vale ressaltar que a figura da 

representação também não é cabível em sede de Juizados Especiais. 

Nesse sentido: Ementa: REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEC. Autor representando seus filhos 

absolutamente incapazes. Figura da representação que não existe, em 

sede de Juizado Especial. Necessidade de extinção do feito, sem 

resolução de mérito, "ex officio". JULGARAM, DE OFÍCIO, EXTINTA A 

AÇÃO. (Recurso Cível Nº 71002883296, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 06/12/2010) 

(grifo intencional). RECURSO INOMINADO. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. 

INCAPAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBITO. Em 

que pese tenha o procurador colocado no pólo ativo somente a viúva da 

vítima, verifica-se a existência nos autos de procuração por instrumento 

público em nome do menor, tendo a mãe como representante, o que a 

princípio seria suficiente para regularizar o polo ativo. Todavia, nos termos 

do art. 8º, caput, da Lei nº 9099/95, o incapaz não pode ser parte nos 

Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual a demanda deve ser julgada 

apenas em relação à viúva, legitimada para buscar tão-somente a metade 

da verba indenizatória, cabendo ao incapaz postular sua parte na Justiça 

comum. Considerando que a contestação foi apresentada pela 

Seguradora Líder, diante dos princípios que regem os Juizados Especiais, 

reconheço ser esta a demandada nos autos, adequando-se o 

cadastramento, a fim de evitar-se a extinção do presente feito e posterior 

ajuizamento de outro com o mesmo fim e a ser contestado pela mesma 

requerida que já o contestou. O valor da indenização fixado na sentença 

foi R$13.500,00, em consonância com o buscado no recurso, impondo-se 

reconhecer a ausência de interesse recursal no ponto. Todavia, em vista 

da legitimidade parcial da autora, a condenação vai reduzida pela metade. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71003595303, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 15/08/2012) (grifo meu) Assim, 

prossegue a análise do feito em relação aos demais autores, Amilqui e 

Lovaine. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Nessa ótica, o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do 

fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto 

dos seus serviços. Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, 

se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no 

art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da 

comprovação de culpa. Não obstante o cancelamento do voo possa ter 

ocorrido por problema técnico na aeronave ou readequação da malha 

aérea – o que ressalto, não restou comprovado - que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento mínimo das 

necessidades dos passageiros. É inegável que o incidente extrapolou o 

mero aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais 

situações fogem à normalidade e trazem danos aos passageiros, que só 

conseguiram chegar ao destino 2 dias após a data prevista. A resolução 

400/2016 da ANAC assim estabelece: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as 

necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo 

transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros 

estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I 

- superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do 

fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 

(quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado 

de ida e volta. Considerando a responsabilidade objetiva que recai sobre a 

companhia aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, está evidenciada 

a falha na prestação do serviço, traduzida pelo cancelamento dos voos. 

Não há comprovação de que houve fornecimento de hospedagem e de 

alimentação aos autores, ou que houve recusa dos mesmos em aceitar 

tais ofertas, nas quase 48 horas que tiveram que ficar aguardando para 

finalmente embarcar. Há apenas a juntada de um voucher que comprova o 

fornecimento de translado aos autores para de ida e volta do aeroporto no 

dia 02/08/2017 e 03/08/2017, ausente prova do fornecimento de qualquer 

assistência de transporte no dia 01/08/2017 bem como alimentação e 

hospedagem em todos os dias que tiveram que ficar aguardando o 

embarque em Florianópolis. Por tudo isto, os transtornos experimentados 

pelos autores que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado aos passageiros, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia que 

deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês a contar da data da citação. Ante o exposto, opino por: a) 

Julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação à menor Maria 

Eduarda Busatto, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95; b) julgar 

procedente o pedido para condenar a requerida a pagar aos autores 

Amilqui e Lovaine, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de ajuizamento da 

reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 132331 Nr: 6533-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE DA SILVA, LEONARDO 

DA SILVA ARAUJO, DIEFERSON FERREIRA DA SILVA, MARCOS 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Por todo o exposto, revogo a prisão cautelar do réu Dieferson Ferreira da 

Silva, já qualificado, tendo em vista que sua prisão preventiva fora 

decretada unicamente em razão de não ter o mesmo comparecido em 

audiência, o que, ao nosso entender, respeitando entendimento em 

contrário, não seria motivo suficientemente enquadrado nas hipóteses do 

art.312, do CPP, devendo o cartório proceder as baixas pertinentes, com 

urgência. E com a mesma urgência, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Várzea Grande, para que lá se proceda o interrogatório do 

acusado Dieferson Ferreira da Silva, observando-se o endereço fornecido 

por ele nos autos.Dê-se ciência ao MPE e a DFE. Intime-se o patrono 

constituído por Marcos Alexandre Assunção.De Sorriso/MT, 22 de abril de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142935 Nr: 237-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TRABALLI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 Processo: 237-72.2016.811.0040 Código 142935 VISTOS/KP. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14/11/2018 às 15:30 horas. E no que toca especificamente à intimação 

de testemunhas, fazendo um paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 

11.719/2008, a regra no Código de Processo Penal passou a ser a 

apresentação das testemunhas pela defesa, independente de intimação 

judicial. É o que se extrai da parte final do art. 396-A do CPP (o acusado 

deve requerer a intimação da testemunha, quando necessário) e do art. 

399 , que não faz referência à intimação de testemunhas. Direito Pátrio; e 

da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do CPP, 

determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. Com efeito, nos casos dos 

§1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo 

o endereço da testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, 

bairro e CEP, para intimação por carta com aviso de recebimento, sob 

pena de preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, 

do art.455, do CPCSorriso/MT, 20 de abril de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 175965 Nr: 6656-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 6656-74.2017.811.0040 (Código 175965)

VISTO/KP.

Trata-se de Recurso De Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 5417-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 5417-69.2016.811.0040 (Código 153011)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal 

condenatória, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 117585 Nr: 8379-36.2014.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 327 de 832



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMM, RDJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, 

WILLIAN JHONES SANTINI - OAB:17.924/MT

 Processo: 8379-36.2014.811.0040 (Código 117585)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal 

condenatória, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 3566-34.2012.811.0040 (Código 91589)

VISTOS/KP

Considerando informação de fl. 180, para a oitiva da vitima ALFREDO DOS 

SANTOS SOBRINHO, determino que se expeça missiva para a Comarca de 

Feliz Natal/MT, no endereço informado à fl. 180.

 Destarte abra-se vistas dos autos ao MPE, para que se manifeste quanto 

às vitimas AUZENI DOS SANTOS SOUZA e DEJANE CARLA ALVES, no 

prazo legal, indicando o endereço atualizado destas para intimação, ou se 

pugna pela desistência da oitiva das mesmas.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 45416 Nr: 2675-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Processo: 2675-18.2009.811.0040 (Código 45416)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 

derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 329.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138477 Nr: 9897-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu ERNANDES FERREIRA DA SILVA, como incurso nas 

penas do art.14, da Lei 10.826/03.Em observância as diretrizes dos arts. 

59 e 68 do Código Penal pátrio, passo a dosar a pena imputada ao réu, 

consoante a adequação típica direta ou indireta aferida, a saber:O preceito 

estatuído pelo tipo penal do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 estipula pena 

de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e ao pagamento de multa, nos 

termos do art.49, do Código Penal, para a adequação típica direta sub 

examine. Da pena de reclusão:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o 

réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta 

diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta 

altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, 

de acordo com a súmula 444, do STJ. Não há nos autos qualquer fato que 

desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos 

e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são 

próprias do delito, não devendo ser majorada. Os motivos são comuns à 

espécie de crime, não desbordando do tipo penal. A vítima é toda a 

sociedade e esta não contribuiu para o ilícito. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.Não há agravantes a serem 

consideradas.Aplico ao condenado a atenuante da confissão espontânea, 

prevista no art.65, III, “d”, do Código Penal, e diminuo a pena em 03 meses 

de reclusão, razão pela qual a pena passa a ser de 02 (dois) anos de 

reclusão, que desde já a torno como definitiva a míngua de causa de 

aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148808 Nr: 3496-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DO NASCIMENTO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal pública, para 

ABSOLVER o réu, com lastro no art.386, VII, do CPP.Ciência ao 

MPE.Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe. Sem custas.Ás 

providências. Expediente necessário.P.R.I .C.De Sorriso/MT, 04 de abril de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88944 Nr: 520-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO VIEIRA DA SILVA, JOAREZ LUIZ 
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PINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239-O, RICARDO ADRIANO 

HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 Visto.

Os envelopes de fls 204 e 242 estão vazios, sem CD com respectivas 

oitivas que se destinam, deveras, conforme requerido pela defesa na sua 

peça final, determino que se proceda à recuperaçao das oitivas pelo 

backup do juízo, conforme CNGC/MT, no prazo de 05 (cinco) dias e, então, 

renove vista dos autos à defesa para novo prazo de alegações finais.

Superados tais prazos, certifique e à conclusão para sentença, mediante 

correta triagem.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145147 Nr: 1499-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 Visto.

Nesta vara tramitam as ações penais sob códigos 145147, 145148 e 

150785, todos em desfavor do réu RONÉRIO RODRIGUES, eis que 

supostamente teria ele, em continuidade delitiva, praticado alguns crimes 

de roubo majorado nesta cidade, em similares circunstancias de tempo, 

lugar e modo.

A defesa sustenta que na verdade o réu está sofrendo duplo 

constrangimento, eis que teve sua CNH adulterada e usada falsamente 

pelo verdadeiro autor do crime, recaindo sobre o agora acusado RONÉRIO 

RODRIGUES as imputações das ações penais em tablado.

Em todas estas ações penais já há determinação para tramitação conjunta, 

com apensamento, visando se acautelar de julgamentos contraditórios, 

inclusive nelas há pedido do MPE para empréstimo de provas, eis que já 

houve instrução da causa na ação penal código 145148.

Deveras, visando escorreita elucidação da, em tese, latente ilegitimidade 

do acusado Ronério Rodrigues, DETERMINO que a instrução já operada na 

ação penal código 145148 seja EMPRESTADA às demais ações penais 

códigos 150785 e 145147, para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

nessas as oitivas já colhidas naquela, através de mídias próprias.

Após tal diligencia pela i. gestora judicial, determino, então, vista dos autos 

ao MPE para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

prescindibilidade de novas provas nas referidas ações penais com prova 

emprestada e, também, sobre seu convencimento acerca da aduzida 

ilegitimidade do acusado Ronério Rodrigues.

Com a manifestação do MPE, certifique e à conclusão conjunta das ações 

penais 150785, 145148 e 145147, que serão apensadas e tramitarão 

conjuntamente.

Cumpra expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145148 Nr: 1500-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133, LEANDRO VAZ DA FONSECA - OAB:26411/GO

 Visto.

Nesta vara tramitam as ações penais sob códigos 145147, 145148 e 

150785, todos em desfavor do réu RONÉRIO RODRIGUES, eis que 

supostamente teria ele, em continuidade delitiva, praticado alguns crimes 

de roubo majorado nesta cidade, em similares circunstancias de tempo, 

lugar e modo.

A defesa sustenta que na verdade o réu está sofrendo duplo 

constrangimento, eis que teve sua CNH adulterada e usada falsamente 

pelo verdadeiro autor do crime, recaindo sobre o agora acusado RONÉRIO 

RODRIGUES as imputações das ações penais em tablado.

Em todas estas ações penais já há determinação para tramitação conjunta, 

com apensamento, visando se acautelar de julgamentos contraditórios, 

inclusive nelas há pedido do MPE para empréstimo de provas, eis que já 

houve instrução da causa na ação penal código 145148.

Deveras, visando escorreita elucidação da, em tese, latente ilegitimidade 

do acusado Ronério Rodrigues, DETERMINO que a instrução já operada na 

ação penal código 145148 seja EMPRESTADA às demais ações penais 

códigos 150785 e 145147, para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

nessas as oitivas já colhidas naquela, através de mídias próprias.

Após tal diligencia pela i. gestora judicial, determino, então, vista dos autos 

ao MPE para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

prescindibilidade de novas provas nas referidas ações penais com prova 

emprestada e, também, sobre seu convencimento acerca da aduzida 

ilegitimidade do acusado Ronério Rodrigues.

Com a manifestação do MPE, certifique e à conclusão conjunta das ações 

penais 150785, 145148 e 145147, que serão apensadas e tramitarão 

conjuntamente.

Cumpra expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150785 Nr: 4519-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 Visto.

Nesta vara tramitam as ações penais sob códigos 145147, 145148 e 

150785, todos em desfavor do réu RONÉRIO RODRIGUES, eis que 

supostamente teria ele, em continuidade delitiva, praticado alguns crimes 

de roubo majorado nesta cidade, em similares circunstancias de tempo, 

lugar e modo.

A defesa sustenta que na verdade o réu está sofrendo duplo 

constrangimento, eis que teve sua CNH adulterada e usada falsamente 

pelo verdadeiro autor do crime, recaindo sobre o agora acusado RONÉRIO 

RODRIGUES as imputações das ações penais em tablado.

Em todas estas ações penais já há determinação para tramitação conjunta, 

com apensamento, visando se acautelar de julgamentos contraditórios, 

inclusive nelas há pedido do MPE para empréstimo de provas, eis que já 

houve instrução da causa na ação penal código 145148.

Deveras, visando escorreita elucidação da, em tese, latente ilegitimidade 

do acusado Ronério Rodrigues, DETERMINO que a instrução já operada na 

ação penal código 145148 seja EMPRESTADA às demais ações penais 

códigos 150785 e 145147, para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

nessas as oitivas já colhidas naquela, através de mídias próprias.

Após tal diligencia pela i. gestora judicial, determino, então, vista dos autos 

ao MPE para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

prescindibilidade de novas provas nas referidas ações penais com prova 

emprestada e, também, sobre seu convencimento acerca da aduzida 

ilegitimidade do acusado Ronério Rodrigues.

Com a manifestação do MPE, certifique e à conclusão conjunta das ações 

penais 150785, 145148 e 145147, que serão apensadas e tramitarão 

conjuntamente.

Cumpra expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 7251-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, CLEDSON 

BRUNO NICOLAU TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 Pelo exposto, com a coesão típica do Judiciário Moderno, conheço e 
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provejo os presentes embargos de declaração para, na espécie e 

pontualmente, aumentar as penas dos acusados em 1/3, pelo que, sobre a 

CONDENAÇÃO pela adequação típica direta do artigo 157, § 2º, I e II do CP, 

FIXO suas PENAS DEFINITIVAS em: a) ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, pena 

de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado e pena de 20 

(vinte) dias-multa no importe unitário de 1/30 do valor do salario minimo 

vigente à epoca dos fatos; b) CLEDSON BRUNO NICOLAU TAVARES, 

pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado e pena de 20 

(vinte) dias-multa no importe unitário de 1/30 do valor do salario minimo 

vigente à epoca dos fatos; no demais, por consectáriuo lógico dos 

aclareatórios, mantenho totalmente inalterada a sentença condenatória 

repisada.Ao demais, uma vez vencida a analise dos embargos, sobre seu 

conhecimento e provimento, intime as partes e os réus, renovando a todos 

os prazos próprios para APELAÇÃO e, superados tais prazos, certifique e 

à conclusão mediante correta triagem.Cumpra expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 167715 Nr: 1994-67.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:

 Visto.

Trata de embargos de declaração na forma do artigo 382 do CPP.

Em analise detida dos autos, os embargos merecem conhecimento, pois a 

sentença condenatória restou omissa na apreciação do pedido de 

restituição do veículo apreendido, tão pouco disciplinou seu perdimento ou 

destinação.

Entrementes, tais embargos, no ponto, merecem improvisão, pois não há 

prova nos autos de que tal veículo pertence ao domínio do acusado 

condenado e, tão pouco, há interesse legítimo intangível de terceiro 

proprietário assaz de justificar a restituição em tablado, na forma do artigo 

118ss do CPP.

Pelo exposto, conheço mas não provejo os presentes embargos de 

declaração e, sobre o bem, indefiro o pleito de perdimento formatado pelo 

MPE em suas contrarazões dos embargos da defesa, eis que vedada a 

"reformatio in pejus" neste momento.

Por fim, conforme § 2º do artigo 62 da Lei de Tráfico, preenchidos os 

requisitos legais e pertinente e oportuna a medida, defiro o pleito 

acautelatório de fls 265/266, para tanto, lavre termo conforme CNGC/MT 

para uso do bem pela PMMT.

Da presente decisão intimem todos, inclusive réus, dai fluindo prazos 

próprios para APELAÇÃO e, vencidos tais prazos, certifique e à 

conclusão, se pertinente.

Cumpra expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161345 Nr: 9911-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 Processo: 9911-74.2016.811.0040 Código 161345 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 31/10/2018 às 17:00 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158684 Nr: 8406-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia vestibular para CONDENAR o 

acusado Tiago Cesar Amaro, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo14, da Lei 10.826/06, e para DESCLASSIFICAR, a prática 

da conduta prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, para aquela prevista 

no artigo 28, da Lei de Drogas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 6702-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDRZ, OZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB:19370

 Por todo o exposto, diante do detido exame do conjunto probatório, julgo 

improcedente a denúncia, e ABSOLVO os acusados do crime que lhes 

são imputados neste processo, nos termos do art. 386, inciso III, do 

CPP.Ciência ao MPE. Intime-se a defesa.Certificado o trânsito em julgado, 

após diligências de praxe, ao arquivo com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Sorriso/MT, 22 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142222 Nr: 11766-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL NICACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia, e desclassifico a 

conduta descrita na denúncia para CONDENAR o acusado nas penas do 

artigo 334, do CP.Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 01 

(um) ano de reclusão. Fixo o regime inicial aberto, de acordo com o que 

dispõe o artigo 33, §2º, ‘c’, do CP. Substituo a pena privativa de liberdade 

por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 

comunidade, por entender presentes os requisitos previstos no artigo 44, 

do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159476 Nr: 8842-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal pública, para 

ABSOLVER o réu, com lastro no art.386, VII, do CPP.Ciência ao MPE. 

Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe. Sem 

custasP.R.I.C.De Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275167 Nr: 5109-17.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do Requerente para que complemente a inicial, 

juntando cópia dos documentos pessoais e bancários do beneficiário, 

devendo ser conta corrente, bem como, para que observe a exigência 

documental da Instrução Normativa SCA Nº 02/2011 – Versão 02, 

publicada no DJE 9464, que regulamenta os Pedidos de Restituição de 

Valores de Taxas e Custas Judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 dias.

Às providências.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265032 Nr: 28446-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

56/2007, e diante da certidão retro, remeto os autos ao setor de "matéria 

para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora para 

pugnarem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258250 Nr: 23399-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PASSOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em conformidade com a legislação em vigor e 

Provimento 56/2007, diante da certidão retro, remeto os autos ao setor de 

"matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, no que se refere à pesquisa de imóveis, fora procedida 

pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme documentos a 

seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, 

na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documentos a seguir juntados, haja vista que este Juízo não 

possui meios de promover a pesquisa pelo sistema SREI.

No entanto, restaram infrutíferas as aludidas pesquisas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 11410-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR PEDRO VENTURINI, GENESIO 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca das 

informações de fls. 237, 239-verso e 242 oriundos das Comarcas de 

Ariquemes (TJRO), Campo Novo do Parecis (TJMT) e Planalto (TJPR) 

informando que não há registro de carta precatória distribuída.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58968 Nr: 622-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO MARIÁ BUENO - 

OAB:24.696, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT, DIRCEU 

ORTEGA - OAB:114.637, EDGARD GROSSO - OAB:16584, GILBERTO 

LUPO - OAB:27014, JOYCE DE PAULA - OAB:73266/SP, LUIS CARLOS 

HIGASI NARVIAN - OAB:182.506, LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA DE 

CARVALHO BRUNO - OAB:24554, MELIZA COLONNESE - OAB:146.466, 

MILENA SAPIENZA - OAB:211637, PAULO HENRIQUE SALGADO 

COLONNESE - OAB:21010, PAULO NOGUEIRA - OAB:1.132-AC

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado MARCO 

ANTONIO DE MELLO, OAB/MT 13.188-B, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168989 Nr: 10463-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

JOBRAIL ANDRE DA SILVA, RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA 

DA SILVA AMARAL, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 67/68 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. (...) No mais, como já consignado à fl. 111-verso, o registro de 

alienação fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo em 

questão. Afinal, por tal garantia, o aludido veículo não pertence à parte 

executada, de modo que INDEFIRO o pleito de fl. 131. Logo, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores que serão 

levantados em seu favor. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158499 Nr: 7091-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL TINTAS LTDA, SELMO NOGUEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 Vistos.

De início, vale dizer que, pelo atual cenário do feito, não prospera o pedido 

de restrição sobre o veículo, uma vez que sequer é alvo de penhora. 

Veja-se que, em análise ao pleito de fls. 171/171-verso, não consta pedido 

de penhora do aludido veículo, apenas de restrição. Então, somente com a 

manifestação pela penhora do veículo é que seria possível a sua 

restrição. Afinal, o contrário não teria sentido: restringir a circulação do 

veículo sem a correlata constrição judicial.

Depois, não se depara com insucesso na localização do veículo, isso 

porque sequer foram realizadas diligências no intuito de localizar o bem.

 Veja-se que a restrição de transferência de propriedade possui natureza 

cautelar, visando garantir o resultado da penhora requerida, de modo que 

devem estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam: 

o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No caso, como já acenado, 

não se verifica, por ora, qualquer perigo de infrutuosidade, de modo que 

INDEFIRO o pedido de anotação da restrição nos cadastros do DETRAN.

No ponto, é preciso dizer, ainda, que, como expressamente consignado à 

fl. 157, o veículo em questão possui anotação de alienação fiduciária, de 

modo que, por tal garantia, não pertence à parte executada e, por isso, 

não poderia ser alvo de penhora. Ademais, consta, ainda, a anotação de 

“baixado” sobre o aludido veículo.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157511 Nr: 6109-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIO PUHL, IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ALCIDIO PUHL e IVOMAR GUILHERME TALHEIMER, todos qualificados nos 

autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 216).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

é visto à fl. 217, porém, a certidão de fl. 218 revela que a parte autora 

manteve-se inerte.

A parte executada, por sua vez, à fl. 219, requer seja extinto o presente 

feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte exequente pugnou pela juntada de procuração à fl. 220.

Instada a manifestar acerca do pedido de extinção do feito, a parte 

exequente requereu, como se vê à fl. 226, a expedição de termo de 

penhora.

Pois bem.

Vale dizer que, não obstante a parte exequente tenha manifestado nos 

autos, deixou de promover o recolhimento dos valores atinente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, como indicado à fl. 211 e à fl. 217. Ou seja: 

mesmo manifestando nos autos à fl. 220 e à fl. 226, não se vê qualquer 

postura da parte exequente no sentido de promover o andamento do feito, 

como determinado, com o recolhimento da diligência em foco.

 Depois, sequer manifestou acerca do pleito de extinção, muito embora 

devidamente intimada (fl. 225).

Logo, tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, PROMOVA-SE a baixa da penhora visualizada 

à fl. 83. Para tanto, OFICIE-SE ao CRI de Tangará da Serra/MT, 

consignando o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem.

 Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260782 Nr: 25437-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE, DANIEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, 

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Vistos.

De início, SUSPENDA-SE o cumprimento da decisão de fls. 25/28-verso, 

conforme determinado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (fls. 52/52-verso).

Depois, como requerido pela parte demandada à fl. 49, REDESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 28 de junho de 2018, às 16h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

Vale ressaltar que a parte autora não está dispensada do comparecimento 

à solenidade, uma vez que não se depara com nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 334, § 4º, do CPC, de modo que, nos termos do § 8º 

do aludido artigo 334 do CPC, "O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado."

INTIMEM-SE as partes por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 332 de 832



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132602 Nr: 2467-18.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA, BRUNO DA SILVA, 

MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL TGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado MARCO 

ANTONIO DE MELLO, OAB/MT 13.188-B, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 2991-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ROSE LTDA, 

TRANSPORTADORA TRANSAMERICA JUNIOR LTDA ME, ELIANE 

TEREZINHA BONISSONI, ESPOLIO DE OESIO FRANCISO BONISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZECCHETTO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:OAB/SP 188.439, LUCIA SATIKO ATAKIAMA - 

OAB:11462, MARCUS VINÍCIUS SANCHES - OAB:38007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos. (...) Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos de fls. 622/624, de 

fls. 632/634 e de fls. 636/637. No mais, diante da quitação da dívida em 

relação ao exequente Onixsat, a fase de execução atingiu o seu 

desiderato quanto ao respectivo valor, carecendo, então, de ato judicial 

para encerrar formalmente essa fase do processo sincrético. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, no tocante à Onixsat, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC. CUSTAS nos termos da 

sentença/acórdão prolatada(o) nos autos. P.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 1633-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498, DANIELA 

FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JULIANO TANNUS - OAB:6600, LUIZ 

AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:10292, LUIZ FELIPE 

D´ORNELLAS - OAB:5601-E, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 5.956, 

VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9090 E 9455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada 

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 22.442-A, solicitando a 

devolução dos presentes autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148767 Nr: 8683-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VENZEL SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, considerando que o bloqueio fora apenas parcialmente frutífero, 

foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo placa QBV-9141. 

Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertence à parte 

executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204190 Nr: 18099-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem por isso, como requerido, fora promovido o bloqueio, pelo sistema 

Renajud, para constar a restrição de circulação sobre o veículo ali 
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indicados (fl. 132), conforme documentos a seguir juntados.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 6751-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO, ESPOLIO DE ILDA DE 

CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do conteúdo da certidão de fl. 166, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211931 Nr: 3564-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOMAR GUILHERME TALHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução movidos por IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Sem delongas, nos autos em apenso (Autos n. 6109-28.2013.811.0055 – 

Código: 157511) foi prolatada sentença de extinção da execução.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO SUCINTO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a extinção da execução, conforme sentença prolatada 

nesta data nos autos em apenso, é certo que a presente ação perdeu o 

objeto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

EXECUTÓRIA - PERDA DO OBJETO. O interesse de agir, ou interesse 

processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do 

processo. Uma vez extinta a execução fica prejudicada também a 

apreciação do mérito dos embargos de devedor opostos contra ela, pela 

inegável perda do seu objeto. Se a embargante firmou acordo extrajudicial 

com o embargado, quitando o débito, presume-se que reconheceu ser 

legítimo para figurar no pólo passivo, bem como concordou com a 

cobrança. (TJMG - AC: 10522110030833001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013) (negrito nosso)

De fato, diante dos argumentos acima alinhavados, não faz sentido o 

prosseguimento da demanda. Afinal, decorre esse raciocínio da própria 

lógica processual.

Ante o exposto, tendo em vista a perda superveniente do objeto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 

do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e registros 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167510 Nr: 7690-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DECOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRAKLEIM - 

OAB:OAB/MT 12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490

 Vistos.

O cálculo fora apresentado pela Contadoria Judicial às fls. 267/268-verso.

 Intimadas as partes a se manifestarem, a parte exequente manifestou à fl. 

271 sua concordância. Já a parte executada deixou transcorrer “in albis” 

o prazo, como revela a certidão de fl. 273.

Dessa feita, HOMOLOGO o cálculo de fls. 267/268-verso.

Bem por isso, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179613 Nr: 21677-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeval da Cunha Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 195-verso, no valor de R$ 372,00, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 130,13, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,00, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 23-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Luiz Rizzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurea Christina Souza Faria - 

OAB:13.409-B OAB/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO 

DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.
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Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108669 Nr: 7317-23.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ESTELA BELON FERNANDES DE 

SIQUEIRA, BENTO MANOEL DE SIQUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Pontal/SP e o teor da 

certidão de fl. 205, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento 

nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los 

ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 4531-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZIMEIRE VIEIRA CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 

78/78-verso.É preciso dizer que, acerca da busca de bens imóveis, fora 

realizada pesquisa pelo sistema Anoreg, conforme documentos a seguir 

juntados.Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre os aludidos documentos, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.Sem prejuízo da determinação anterior, 

considerando o contido às fls. 88/88-verso, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito dos bens que guarnecem a residência da 

parte executada, no endereço indicado à fl. 81, observando a 

impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC, como requerido 

pela parte exequente, porém, num primeiro momento, os bens ficarão 

depositados com a parte executada.Afinal, não obstante a avaliação do 

Sr. Oficial de Justiça sobre a essencialidade dos bens, tal questão poderá 

ser levada à apreciação do Juízo.Por outro lado, no que tocante ao pleito 

de aplicação da multa (fl. 88) na forma do artigo 774, inciso V e parágrafo 

único, do CPC, a decisão de fls. 78/78-verso já determinou a sua 

aplicação.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270164 Nr: 1215-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TANGARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TEODORO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas processuais, entretanto, para que seja possível confirmar o 

pagamento a Coordenadoria Administrativa precisa da guia que originou o 

referido comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que juntem aos autos, no prazo de cinco dias, a guia extraída do site do 

TJMT a que se refere o comprovante de fl. 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103554 Nr: 2371-08.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES DO NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 

OAB/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINE - OAB:1.136 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:OAB/MT 4062, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado ADOLFO 

ARINI, OAB/MT 6.727, solicitando a devolução dos presentes autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 1065-04.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/CE 11.761, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ALEXANDRE AGUIAR MAIA - OAB:OAB/CE 10.072, 

JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:OAB/CE 30.241, MATHEUS 

BRONZEADO TELES - OAB:OAB/CE 36.586, RENIA MARIA BEZERRA 

REIS DE MURO - OAB:21371

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação dos advogados das partes requeridas para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, cálculo de fl. 618-verso, no valor de R$ 561,88 PARA 

CADA UMA, mais a taxa judiciária no valor de R$ 582,57 PARA CADA 

UMA, podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris 

ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 55,00 PARA CADA UMA, devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171120 Nr: 12538-74.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA GIONGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA, LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 
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OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das certidões negativa dos Oficiais de Justiça às fls. 86, 97, 

100, 106 e 111, e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161991 Nr: 13017-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Paula Caroline Ferrarini - 

OAB:13321/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 435-verso, no valor de R$ 409,30, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 430,00, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 55,09, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado MARCO 

ANTONIO DE MELLO, OAB/MT 13.188-B, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154406 Nr: 3039-03.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE, AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, CARLA MALUF ELIAS - OAB:110819, LOURDES 

BALSAMAO ESTEVES ALMEIDA - OAB:227906, RUBENS CARMO 

ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 293-verso, no valor de R$ 372,00, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 130,13, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,00, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a apresentação de novo endereço para citação da parte 

demandada, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de junho 

de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

CITE-SE o demandado, observando o endereço indicado às fls. 80 e 81 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265643 Nr: 28918-70.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, cálculo de fl. 19-verso, no valor de R$ 372,00, mais a taxa 

judiciária no valor de R$ 170,00, podendo as guias serem retiradas em 

qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos 

autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 110,00, devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202493 Nr: 16743-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 336 de 832



TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR SANCHES LOPES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que CONDENO 

a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de 

indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao 

mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Ainda, CONDENO a 

parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de 

danos estéticos, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos 

termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a 

partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo 

INPC a partir da prolação da sentença.Por derradeiro, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.No mais, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.P.R.I.C. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180832 Nr: 22772-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA INES BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da informação de fl. 116 de que não houve distribuição de 

carta precatória na comarca de Dom Pedrito/RS e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196487 Nr: 12065-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTON PEREZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da informação de fl. 70-verso de que não houve distribuição 

de carta precatória na comarca de Campo Novo do Parecis/MT e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS - COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

473/475-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca do laudo pericial de fls. 564/605.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222746 Nr: 12226-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada para recolher o valor de 

R$ 367,40 a título de complementação da diligência do Oficial de Justiça, 

juntando às fls. 44/44-verso comprovante no valor de R$ 36,74. Desta 

forma, reitero a intimação anterior, para promover o recolhimento do valor 

da complementação da diligência do Oficial de Justiça, descontando-se o 

de fls. 44-verso, no total de R$ 330,66 (Trezentos e Trinta Reais e 

Sessenta e Seis Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143608 Nr: 3147-66.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PAULINO DOS SANTOS, WALERIA 

DIAS MENDES, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, o recurso de 

apelação de fls. 329/344 pelos requeridos. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados do denunciado à lide 

para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 244-54.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR CAMPAROTO, VALMOR FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico e dou fé que até a presente data não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 693/694 no DJE. Desta forma, em atendimento ao 
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Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora dos 

termos da decisão de fls. 693/694, a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. 

De início, é preciso ressaltar que, conforme certidão de fl. 652, fora 

determinada a suspensão do cumprimento da ordem judicial de 

desocupação do imóvel litigioso nos Autos dos Embargos de Terceiro n. 

9027-34.2015.811.0055 (Código: 192636), bem como não vislumbrando, 

ao menos até o momento, qualquer decisão em sentido contrário, INDEFIRO 

o pleito de fl. 688. No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

mormente no que toca à execução da dívida. Caso nada requeira, tendo 

em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da parte 

exequente. Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente 

execução, bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a 

pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, 

§ 1º e seguintes, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150303 Nr: 10352-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE JESUS ME, LUCIRENE ALMIRA DE 

JESUS, MARIA APARECIDA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305-SP, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200136 Nr: 14885-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Maria Jailde Fernandes Santos Silva e Israel 

Gleison Silva Melo, razão pela qual, DECLARO cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Maria Jailde Fernandes 

Santos.Custas pela parte requerida, contudo anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Cartório de Registro Civil 

e Notas da Comarca de Araripina-PE, para as averbações 

necessárias.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158941 Nr: 7537-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico que, NÃO FOI POSSÍVEL expedir o Mandado de Penhora, 

Remoção e Avaliação em desfavor da parte devedora, face a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl.51-v. Assim sendo, INTIMO a parte exequente, 

para manifestar nos autos e dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º do NCPC).

Valdeir Ferreira Lima

Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174961 Nr: 16906-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LUCIANA DUARTE FELISBERTO, CAIO 

FERNANDO FERNANDES FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILINA DOS SANTOS DA SILVA, LUCIA 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Certifico que, NÃO POSSÍVEL dar cumprimento a respeitável decisão de 

fl.169, em virtude que nos autos de Código 158941, fl.51-v, o Sr. Romildo 

Fernandes da Silva, não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça para ser 

intimado nos autos. Assim sendo, INTIMO a parte autora, para informar o 

atual endereço da pessoa acima citado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277538 Nr: 7018-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCS, ALINE CAMPOS BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DOMINGOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - INDEFIRO o pedido de busca e apreensão da menor.II – 

Proceda-se com o apensamento do presente feito aos autos tombados 

sob o cód. 266184.III - Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.V – Intime-se a equipe técnica deste Juízo, na 

pessoa da psicóloga, Sra. Valéria Clementina Martinazzo e assistente 

social, Sra. Angela Raquel dos Santos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de verificar qual a atual situação da criança e por qual motivo 
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o genitor possa estar sendo impedido de exercer seu direito de 

visitas.Com a juntada do estudo psicossocial e da contestação, abro vista 

ao Ministério Público.Em seguida, venham-me os autos conclusos.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202776 Nr: 16917-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHSDN, MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Teófilo da Silva Junior 

- OAB:21951PE

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de comparecer 

em audiência, havendo a informação de que esta se mudou de cidade, 

conforme certidão de fls. 41-verso.

Logo, considerando o fato de que a Requerente não justificou em tempo a 

sua ausência, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei de alimento:

 Art. 7º. “O não comparecimento do autor determina o arquivamento do 

pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto 

à matéria de fato.”

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário 

colacionar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

através da transcrição da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DEFERIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

JULGAMENTO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA - ART. 7º 

DA LEI 5.478/68 - ARQUIVAMENTO DO FEITO.

- Tratando-se de decisão sem caráter terminativo do feito, não se exige 

fundamentação elaborada, desde que permita à parte o conhecimento dos 

motivos de sua prolação, assegurando o pronunciamento contraditório.

- Ocorrendo a audiência de conciliação e julgamento sem a presença dos 

autores da ação de alimentos, bem como, não tendo sido apresentada a 

tempo e modo qualquer justificativa da ausência, nos termos do art. 7º da 

Lei nº 5.478/68, o arquivamento do feito é medida que se impõe. (TJMG 

Agravo de Instrumento 1.0439.08.093271-8/001 (1), Relator Elias Camilo, 

Data do Julgamento 27/08/2009, Data da Publicação 29/10/2009)

 Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 7º da Lei 

5.478/68 c.c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228190 Nr: 16878-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMTMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:11610/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 13 e 39, que designo o dia 

06/07/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277538 Nr: 7018-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCS, ALINE CAMPOS BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DOMINGOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 28/29, que designo o dia 

06/07/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215566 Nr: 6469-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE CAROLINE PANNEBECKER, JAQUELINE 

LETICIA PANNEBECKER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUAREZ 

PANNEBECKER, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VERA LUCIA FAGUNDES 

PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, Paola Cristina Rios P. Fernandes - OAB:MT 

9.510, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que as certidões negativas devem estar atualizadas para que o 

arrolamento possa ser homologado.

Posto isso, intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 

60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do feito:

1. A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pelas Fazendas Públicas Estaduais, com os respectivos 

cálculos do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

2. As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257513 Nr: 22745-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDCC, BDCC, DFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Bianca da Conceição 

Cerqueira e Beatriz da Conceição Cerqueira representadas por sua 

genitora, Débora Fernanda da Conceição em face de Uedson Cerqueira 

Soares, todos devidamente qualificados nos autos.

Em análise detida do requerimento formulado à fl. 31, considerando os 

documentos juntados vejo que merece acolhimento, entretanto, verifico a 

necessidade de realização de estudo psicossocial a fim de verificar a 

situação em que se encontram as crianças.

Posto isso:

I – SUSPENDO, por ora, o pagamento da pensão alimentícia pago pelo 

requerido em favor das filhas Bianca da Conceição Cerqueira e Beatriz da 

Conceição Cerqueira. Para tanto, determino que seja oficiada a empresa 

empregadora (fl.15) da parte requerida.

II – INTIME-SE a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Valéria 
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Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, 

para que proceda com a realização de estudo psicossocial na residência 

das partes, a fim de verificar a situação das crianças, devendo emitir 

parecer de quem possui melhores condições de cuidar e zelar das filhas.

 Consigno que a equipe técnica deverá juntar aos autos relatório em data 

anterior a audiência.

III - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018 às 13h50min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, sendo que a ausência da parte autora importará 

em extinção e arquivamento do processo e a ausência da parte requerida 

implicará em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152789 Nr: 1451-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, GSM, LAM, SMMMS, DMM, CYMM, MALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, BRUNO 

SZCZEPANSKI SILVESTRIN - OAB:39395/PR, Cristiano Ytiro Marques 

Mukai - OAB:, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, Diego 

Marques Mukai - OAB:, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT, Suellen 

Mayumi M. Mukai - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de retro, para tanto, determino:

1. Expeçam-se Alvarás Judiciais autorizando a inventariante a proceder 

com o necessário, junto a JUCEMAT, Receita Federal, SEFAZ/MT e MS e 

demais órgãos pertinentes para promover o encerramento das empresas 

“Comercial Tokio de Gêneros Alimentícios Ltda – ME” e “R. R. 

Telecomunicações e Informática Ltda- ME”, com a promoção de baixas de 

inscrições do contribuinte, efetivando o pagamento das taxas e tributos 

devidos;

2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 90 (noventa) dias, juntar os 

documentos conforme já determinado nos autos bem como o a Guia de 

Informação e Apuração do Imposto Causa Mortis com a devida 

comprovação de pagamento ou isenção.

 Em seguida, venham-me os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 16439 Nr: 2711-93.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMCDS, GCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, vejo que a parte executada efetuou o 

pagamento parcial do débito alimentar (fls. 103 e 106), dessa forma, antes 

da análise do pedido de decretação da prisão civil, atenta ao disposto no 

art. 3º, § 3º do CPC, vejo a necessidade de designação de audiência de 

conciliação.

Posto isso:

I - REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se que 

o feito tramita pelos ritos de prisão civil (art. 528, CPC) e expropriação (art. 

523, CPC).

II - EXPEÇA-SE ofício a empresa empregadora do requerido (fl. 98) 

determinando que efetue mensalmente o desconto da pensão alimentícia, 

diretamente da folha de pagamento do requerido, depositando na conta 

corrente informada pela exequente (fl. 98).

III. DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

IV. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, venham-me os 

autos conclusos para análise dos requerimentos formulados às fls. 93/94.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183922 Nr: 1938-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 183922.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fl. 68, procedo a 

intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de Várzea 

Grande-MT para citação do executado, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274265.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória e condenatória com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada em 13 de março de 2018 por Marcos Roberto Gavioli em 

desfavor de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, ambos devidamente 

qualificados.

Em síntese, o requerente alegou que o banco requerido ajuizou em seu 

desfavor ação de busca e apreensão, referente ao contrato nº 

8790511140 de um veículo Chevrolet, Modelo Astra, placa CPN 2377, a 

qual foi distribuída a este juízo da 3ª Vara Cível sob o código 116714, 

tendo em apenso um incidente de exceção de incompetência.

 Ocorre que o requerente também ajuizou ação revisional em desfavor do 

banco requerido, a qual foi distribuída para a 1ª Vara Cível desta Comarca, 

sob o código 118003.

Alega que nos autos código 116714 o MM. Juiz proferiu decisão afastando 

a exceção de incompetência. No entanto, reconheceu a conexão entre as 

ações mencionadas e, nos autos 118003, durante audiência de 

conciliação, o banco requerido realizou uma proposta para quitação dos 

contratos em litígio, a qual foi aceita pelo requerente, sendo o acordo 

homologado por sentença que já teria transitado em julgado.

Aduz que interpôs nos autos 118003 cumprimento de sentença, 

objetivando que o banco requerido procedesse com a baixa da alienação 

fiduciária do veículo Astra Sedan. Em vista disso, foi expedido ofício ao 

Detran/MT para baixa do gravame, sendo que o banco requerido não se 

manifestou em relação à determinação da baixa do gravame, de modo que 

seu silêncio originou a concordância tácita.

Destaca o requerente que todos os contratos objeto da ação revisional se 

encontrariam quitados.

Porém, na ação de busca e apreensão, que foi convertida para execução, 

o banco requerido continua executado o título que o autor considera nulo, 

visto que o mesmo já estaria pago por força do acordo realizado na ação 

revisional.

Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para determinar a 

suspensão dos autos 116714, em trâmite nesta Vara Cível, até o transito 

em julgado da presente ação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 27/431.

É o necessário à análise e decisão.

Em primeiro lugar cumpre-me determinar a emenda da inicial para que 

sejam corrigidas algumas falhas que, concessa data venia, entendo 

estarem presentes.

Em primeiro lugar entendo que a parte autora deve explicitar melhor a 

causa de pedir em relação ao pleito de nulidade dos atos processuais, 

uma vez que, lendo a ação em apenso, vejo que foi proferida sentença na 

fase do art. 329 do Código de Processo Civil quando em vigor o Código de 

1973, sendo neste caso desnecessária a citação da parte contrária.

Registro que o colega entendeu ter havido perda superveniente do 

interesse de agir logo após o recebimento da inicial e por isso extinguiu o 

processo sem julgamento do mérito (expressão até então vigente).

Ora, se está ausente uma condição da ação, necessidade não há de se 

citar a parte contrária para só então se extinguir o processo.

 Se houve recurso desta decisão terminativa, também inexiste 

necessidade de se citar a parte requerida, sendo certo que o TJMT 

acabou cassando a sentença, de modo que o feito então teve regular 

seguimento.

Assim, entendo que a parte autora deve explicitar a real causa de pedir de 

sua postulação.

Sem prejuízo, entendo que a parte autora também deve emendar a inicial 

para indicar em valor certo e determinado da tutela condenatória, 

cumprindo, assim, exigência do art. 324 do Código de Processo Civil.

Por fim, como terceira providência, entendo que a parte autora deve 

emendar o valor da causa, isso porque há cumulação objetiva de pedidos, 

tendo sido atribuído à causa apenas o valor compatível com o proveito 

econômico da tutela declaratória deduzida, devendo ser acrescido o 

pedido indenizatório formulado, tal como preceitua o art. 292, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.

Por conseguinte, deverá a parte autora recolher a diferença sobre as 

custas.

Ante o exposto, em primeiro lugar determino a intimação da parte autora 

para corrigir as três falhas acima apontadas, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Porém, como há tutela de urgência para ser apreciada, passo à análise da 

mesma independentemente da adoção das providências acima.

 Pois bem. Como sabido, as tutelas em si, sofreram diversas alterações e 

inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos autos 116714, em trâmite nesta Vara Cível, 

até o transito em julgado da presente ação.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, não restou conferida a verossimilhança das alegações.

 Em primeiro lugar porque, a princípio, não vislumbro a presença das 

nulidades sustentadas pela parte autora. Conforme acima já exposto, 

lendo a ação em apenso, vejo que foi proferida sentença na fase do art. 

329 do Código de Processo Civil quando em vigor o Código de 1973, sendo 

neste caso desnecessária a citação da parte contrária.

Registro que o colega entendeu ter havido perda superveniente do 

interesse de agir e por isso extinguiu o processo sem julgamento do 

mérito, sendo do meu convencimento que, se está ausente uma condição 

da ação, necessidade não há de se citar a parte contrária para só então 

se extinguir o processo.

 E mais. Lendo com atenção o referido processo, vejo às fls. 91 uma 

comunicação via e_mail que bem esclarece o alcance do acordo, devendo 

ser destacado que a parte requerida tempestivamente apresentou 

embargos de declaração contra a sentença que reputou extinta a ação 

pelo adimplemento do contrato e, depois de sua rejeição, interpôs 

apelação, tendo o TJMT anulado a sentença para expressamente 

reconhecer que o contrato objeto da ação de busca e apreensão não 

estava quitado.

 Assim, é do meu convencimento que a suspensão do processo de código 

116714 é indevida, sendo certo que a parte autora, salvo melhor juízo, não 

preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Caso a inicial não seja emendada e, por conseguinte, não sejam corrigidas 

as falhas apontadas, conclusos para extinção.

 Porém, para o caso de emenda tempestiva, por questão de economia 

processual desde já designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 22 de maio de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora não tenha mencionado 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 341 de 832



seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199694 Nr: 14534-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT 1ª VARA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 199694.

Vistos,

É dever da parte exequente indicar a localização precisa dos bens que 

serão expropriados.

Lendo o documento de fls. 50, vejo que não há informação precisa da 

localização.

Assim, determino que a parte exequente seja intimada para indicar a 

localização exata do imóvel, sendo que depois disso o mandado deverá 

ser desentranhado para cabal cumprimento.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270996 Nr: 1986-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILBER AMORIM MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270996.

Vistos,

Considerando que decorreu o prazo solicitado pela parte requerente às 

fls. 22, para cumprimento da determinação de fls. 20, intime-se esta para 

realizar a juntada da constituição em mora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140525 Nr: 11095-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA, 

H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico que intimo a parte autora e a parte requerida Hospital e 

Maternidade Clínica da Criança para se manifestarem sobre a indicação de 

perito realizada pelo requerido Antonio maria Claret Louzada de Lima, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico que, haja vista a restrição efetuada em fls. 149/150, intimo a 

exequente para manifestar se possui interesse na sua manutenção e, em 

caso positivo, indique a localização do bem para ser penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239201 Nr: 6697-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LOPES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida sem 

que a parte requerida fosse procurada no endereço indicado, intimo a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158699 Nr: 7297-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADR, LAGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCDLADASDMG-SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17074-MT

 Certifico que intimo a parte execuada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito atualizado em R$ 1.962,01 (mil novecentos 

e sessenta e dois reais e um centavo), sob pena de aplicação de multa de 

10%, bem como de honorários advocatícios também de 10%.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196789 Nr: 12266-46.2015.811.0055
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS, VALTENIR 

JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, DILIAN COSTA 

OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, OSMAR ARCIDO MAGGIONI - OAB:1012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que, nesta data, visando à trasnferência dos valores 

depositados pelo arrematante aos autos pr incipais n.º 

0080637-12.2012.8.26.0100, que se processam na 35.ª Vara Cível do 

Foro Central da Comarca de São Paulo, arquivei um alvará judicial no valor 

de R$ 463.708,10, em favor do Tribunal de Justiça de São Paulo, CNPJ nº 

51.174.001/0001-93, crédito no BB, agência 3834, conta zero, seguindo 

orientação da servidora Mônica, da conta única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Além disso, emiti uma guia de depósito judicial junto ao site do TJSP, com a 

finalidade de se concretizar a transferência dos valores. Após a 

assinatura do alvará pelo magistrado, o encaminharei juntamente com 

referida guia e cópia da decisão que autorizou a liberação ao TJMT, onde 

será finalizada a transferência.

Certifico ainda que, conforme consta no extrato a seguir, ainda resta o 

valor de R$ 1513,63 vinculado aos autos. O advogado do arrematante, Dr. 

Marcos Roberto da Silva Valentim, esteve na secretaria essa semana e 

disse que o bem arrematado está alugado e que referido valor trata-se do 

respectivo aluguel, que teria sido depositado em juízo pelo locatário 

Vanderlei Reck Junior. Sendo assim, intimo o arrematante para que se 

manifeste em relação a este valor, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Certifico que, nesta data, realizei pesquisa junto ao sistema RENAJUD e, 

conforme os extratos a seguir, foram inseridas restrições em um único 

veículo do executado Sergio Ribeiro Hashinokuti. Certifico que, referido 

veículo já possuía a restrição de "alienação fiduciária". Sendo assim, intimo 

o exequente para manifestar se possui interesse na manutenção das 

restrições, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156999 Nr: 5613-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 111, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166755 Nr: 6454-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULICE CATIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR- UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BERMEJO - 

OAB:44952/PR

 Autos nº: 166755.

 Natureza: Obrigação de fazer.

 Requerentes: Julice Catia de Almeida.

 Requeridos: Unopar – União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c preceito cominatório e 

indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de 

tutela ajuizada em 28 de fevereiro de 2014 por Julice Catia de Almeida em 

face de Unopar – União Norte do Paraná de Ensino Ltda, todos já 

qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em resumo, que se formou no curso de serviço 

social na instituição requerida, tendo realizado os três últimos semestres 

de estágio curricular obrigatório na Cadeia Pública de Tangará da Serra – 

MT, uma vez que além de possuir profissional da área era também o seu 

local de trabalho.

 Seguiu narrando que a parte requerida ao preencher de forma 

equivocada a declaração de estágio, constando que a autora realizou o 

terceiro e último período de estágio na Cadeia Pública de Juína – MT, teve 

sua solicitação de credenciamento junto ao conselho regional de serviço 

social negada, sob o argumento de que não há assistentes sociais na 

Cadeia Pública de Juína – MT, não podendo ser validado aquele período de 

estágio.

 Narrou que tinha a expectativa de assumir a vaga de assistente social da 

Cadeia Pública de Tangará da Serra – MT, uma vez que havia 01 vaga 

disponível nessa função e que seria nomeada após a sua habilitação junto 

ao Conselho Regional de Serviço Social.

 Por conta disso, requereu em sede de antecipação de tutela, para que a 

parte requerida fosse compelida a emitir a Declaração de Estágio do 

Terceiro Semestre com as informações corretas quanto à localidade da 

realização do estágio supervisionado.

 Ao final, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, além das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 34/59.

 A inicial foi recebida às fls. 60/61, oportunidade em que foi deferido o 

pedido de tutela antecipada, a inversão do ônus da prova e a gratuidade 

da justiça.

 Devidamente citada (fls. 62-vº), a parte requerida apresentou 

contestação às fls. 67/119, informando inicialmente o cumprimento da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela.

 Descreveu acerca do procedimento adotado em relação ao estágio 

curricular obrigatório.

 Sustentou a regularidade da declaração de estágio emitida, uma vez que 

a parte autora realizou o 5º e 6º semestre de estágio em Tangará da Serra 

– MT e o 7º semestre em Juína – MT, tendo apresentado a ficha de 

Cadastro de Empresa e Termo de Compromisso de Estágio realizado pela 

própria autora em que consta a empresa concedente de estágio sendo a 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – Cadeia Pública de Juína – MT e 

assinado pelo Diretor da Cadeia Pública do Município de Juína – MT.

 Sustentou, ainda, que a obrigação de indicar o profissional da área para 

supervisionar o estágio em campo é da empresa concedente de estágio.

 Aduziu que não houve qualquer conduta ilícita por parte da requerida que 

enseje direito à indenização em favor da parte autora.

 Ao final, requereu a improcedência da ação e a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé.

 A contestação foi impugnada às fls. 122/137.

 Às fls. 149 foi determinada a especificação das provas e designada 
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audiência preliminar.

 Às fls. 150/151 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e 

caso esse não fosse o entendimento do juízo, requereu a produção de 

prova testemunhal.

 Às fls. 163 a audiência preliminar foi cancelada.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca dos documentos 

juntados pela parte autora às fls. 139/147, a parte requerida permaneceu 

inerte, conforme certidão de fls. 171.

 Às fls. 172 o processo foi saneado, oportunidade em que foi afastada a 

alegação de irregularidade da representação processual da parte 

requerida, deferida a produção de prova oral e designada audiência de 

instrução e julgamento, que foi realizada às fls. 181/182.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende a condenação 

da parte requerida em obrigação de fazer, consistente na emissão da 

declaração de estágio com as informações corretas quanto à localidade 

da realização do estágio supervisionado, bem como ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais.

 Assim, a questão se resolve aferindo a regularidade da declaração de 

estágio emitida pela parte requerida.

 Nessa esteira, analisando os autos, verifico que a parte requerida 

apresentou a ficha de Cadastro de Empresa e Termo de Compromisso de 

Estágio elaborada pela própria autora, em que consta a empresa 

concedente de estágio sendo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

– Cadeia Pública de Juína – MT e assinado pelo Diretor da Cadeia Pública 

do Município de Juína – MT (fls. 98/101).

 Contudo, a parte autora alegou na impugnação à contestação que não foi 

informada sobre a forma de preenchimento das folhas de estágio, o que 

não deve ser levado em consideração, uma vez que ela já havia realizado 

o preenchimento nos dois semestres anteriores, os quais, inclusive, não 

são objeto de discussão.

 Por outro lado, verifico que a parte autora não juntou qualquer documento 

e sequer arrolou as pessoas que supervisionaram o estágio como 

testemunhas, com o fim de corroborar sua alegação de que o mesmo foi 

realizado em Tangará da Serra – MT, sendo que a testemunha por ela 

arrolada afirmou em seu depoimento que a autora realizou o estágio no 

local onde trabalhava em Tangará da Serra e posteriormente em Juína, 

sendo este o local que a autora iria atuar como assistente social.

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da requerida de que a declaração 

de estágio foi emitida de forma regular, de modo que não restou 

configurado qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em indenização, 

seja por danos morais ou materiais.

 Por fim, deixo de aplicar pena por litigância de má-fé, por não vislumbrar 

presente qualquer uma das hipóteses autorizadoras da aplicação da 

referida sanção.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial ficando, 

por conseguinte, revogada a antecipação de tutela anteriormente 

concedida.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, 

em razão da concessão da gratuidade de justiça (fls. 61).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 10 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208128 Nr: 504-96.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGELICA BATISTA GILIADE 

DOURADOS MATO GROSSO DO SUL, CLAUDENIR COELHO MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208128.

Vistos,

Trata-se de ação de regresso proposta por Adauton César de Almeida em 

face de Igreja Evangélica Batista Giliade Dourados Mato Grosso do Sul e 

Claudenir Coelho Marçal, todos devidamente qualificados na inicial.

Realizados alguns atos processuais, a parte autora pugnou pela 

desistência de prosseguimento da ação em relação ao requerido Claudenir 

Coelho Marçal.

 É o necessário à análise e decisão.

Como o requerido Claudenir ainda não foi citado, desnecessária sua 

aquiescência acerca do pedido de desistência.

Ante o exposto, acolho o pedido retro e, por consequência julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, tão somente com relação ao requerido 

Claudenir Coelho Marçal.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de um requerido, 

devendo o feito prosseguir em relação à requerida Igreja Evangélica 

Batista Giliade Dourados Mato Grosso do Sul.

Intime-se a requerida remanescente acerca da desistência da ação com 

relação ao requerido Claudenir Coelho Marçal e do início do prazo para 

apresentar contestação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215538 Nr: 6453-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERRERO TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15365, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:OAB/17.363/PR

 Autos nº: 215538.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 
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OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 123/147 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125990 Nr: 4951-40.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Certifico que intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias se, 

manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 411/423, bem como, se 

quiserem, apresentarem seus pareceres técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 50/98 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, intimoa parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263145 Nr: 27062-71.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTIA DA SILVA VALENZUELA, W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - 

OAB:7061

 Certifico que as impugnações de fls. 181/207 e de fls. 208/217 são 

tempestivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147948 Nr: 7792-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ME, 

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:OAB/MT 7413, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/SP 72.973

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 453/520 é 

tempestiva. Desse modo, intimo a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 2120-05.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO DA SILVA - ME, SÉRGIO 

ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a pesquisa e restrição veicular efetuada via 

Renajud de fls.411/412, encaminho os autos para intimação da parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a atual localização do 

veículo e do executado Valdemar Jose da Silva, para fins de penhora e 

intimação.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158699 Nr: 7297-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DOS REIS, LENIRA ALVES GOIS DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17074-MT

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do débito 

atualizado em R$ 1.962,01 (mil novecentos e sessenta e dois reais e um 

centavo), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157235 Nr: 5851-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DELFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar se tem interesse na manutenção do bem de fl. 112, em 

razão de estar alienado fiduciariamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132794 Nr: 2684-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENCESLY ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fl. 109, procedo a 

intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 
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Brasnorte para intimação do requerido, juntando a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152881 Nr: 1543-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, 

SALVADOR POMPEU & BIANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, 

POLLIANA ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 610/616 

é tempestiva. Sendo assim, intimo os exequentes Salvador Pompeu & 

Bianchini Advogados Associados e José Mauro Bianchini Fernandes para 

manifestarem, no prazo de 5 dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240876 Nr: 8945-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXECUTADO, para regularizar a petição de 

folha 07, visto que a mesma encontra-se apócrifa, bem como, para se 

manifestar nos autos, sob pena de retorno ao arquivo, por não ter 

alcançado o valor mínimo previsto da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206056 Nr: 19644-53.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HEROITO DERNER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANTONIO HEROITO DERNER 

JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos do autor, a partir do período 

imprescrito, decorrentes da conversão da moeda para URV, acaso 

apurada a existência de defasagem remuneratória em sede de liquidação 

por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado 

na alusiva fase, ocasião em que poderá ser verificada eventual 

reestruturação da carreira, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, poderá apresentar cálculos de servidor . Em sequência, forte 

no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Os juros moratórios devem ser fixados a partir 

da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei 

nº 11.960/2009 em 30/6/2009 para, então, serem acrescidos de juros 

moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança.Correção monetária pelo INPC, 

devendo ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ser 

efetivamente pagos. Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205510 Nr: 19186-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EVERALDO FERNANDES 

BARBOSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora, a partir do período 

imprescrito, decorrentes da conversão da moeda para URV, acaso 

apurada a existência de defasagem remuneratória em sede de liquidação 

por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado 

na alusiva fase, ocasião em que poderá ser verificada eventual 

reestruturação da carreira, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, poderá apresentar cálculos de servidor paradigma.Anoto, por 

conseguinte, que o eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre 

todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo 

percentual. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 277193 Nr: 6721-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE 

EVANGELISTA, MESSIAS EVANGELISTA, EDINALVA EVANGELISTA, 

MARINALVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6721-87.2018 (Cód. 277193)VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação 

Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria 
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Sirlene Evangelista, por si e representando Maria Gorete Evangelista e 

Marinalva do Carmo, bem como Edinalva Evangelista, por si e 

representando MESSIAS EVANGELISTA, em face do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Tangará da Serra-MT, ambos qualificados nos 

autos.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

Relatório.Decido.Inicialmente, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de junho de 2018, às 

13h15min, a qual se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.Intime-se a parte autora da designação da audiência supra, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do NCPC).Ademais, o não 

comparecimento das partes à audiência conciliatória, sem justificativa, 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado 

com multa.De outro viés, considerando que o autor revelou o seu 

desinteresse em conciliar, sobrevindo aos autos manifestação expressa 

do requerido em igual sentido, no prazo e forma legais, o ato será 

suspenso, contando o prazo para a apresentação da contestação a partir 

da data do protocolo da petição de cancelamento. Com o aporte aos autos 

da peça contestatória e sendo nela arguido fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora, dentre quaisquer das matérias 

relacionadas no artigo 337 do NCPC, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo legal, se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei 

processual.Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 263214 Nr: 27125-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CORONEL BICACO-RS, MINISTÉRIO PUBLICO RIO 

GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL EDVIN DA SILVA VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOEDI CASAGRANDE - 

OAB:37379/RS

 Carta Precatória n.º 27125-96.2017 (Cód. 263214)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, ante o teor do “ofício-resposta” de fl. 69, e analisando 

novamente a presente missiva, verifico que, de fato, constava nos autos o 

nome e endereço da testemunha a ser ouvida por este juízo deprecado, 

todavia, por um lapso, passou despercebido por esta magistrada.

 Desta feita, designo o dia 26 de abril de 2018, às 14h30min, para 

cumprimento do ato deprecado, servindo a cópia de mandado.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o acerca da data agendada, 

bem assim para que intime o patrono da parte autora a cumprir o disposto 

nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140274 Nr: 10827-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171824 Nr: 13435-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES KELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 108/109, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193006 Nr: 9325-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 98/99, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206912 Nr: 20499-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 187/189, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158162 Nr: 6762-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

HILDA GOLON BENETTI, DIOGENE VERGINIO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 
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Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$11.235,96, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça: (...) 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

2 de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170564 Nr: 11828-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS AGROCOMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 123/132, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte executada a 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107744 Nr: 6396-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMANDO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, deixo de condenar o executado aos honorários, 

haja vista que já foram impostos no embargos à execução, conforme a 

cópia as fls. 163/169, todavia, condeno ao pagamento das custas e 

despesas processuais.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), 

mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo devidos os 

honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação do débito, 

não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da 

propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118990 Nr: 8938-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONZANINI & BONZANINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131907 Nr: 1705-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO LAZARETTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110802 Nr: 1017-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 179, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140977 Nr: 290-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179609 Nr: 21674-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 21674-95.2014 (Cód. 179609)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório fls. retro, observando os termos do inciso II ao VI do artigo 534 

NCPC, especificamente o que atine o demonstrativo discriminado do 

crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186011 Nr: 3561-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 92/93, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200840 Nr: 15371-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte requerida são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146198 Nr: 5903-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

139, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129370 Nr: 8213-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125838 Nr: 4807-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166964 Nr: 6787-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ESTEVES SCARPAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 127/128, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185358 Nr: 3031-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 112, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152349 Nr: 986-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 277351 Nr: 6839-63.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6839-63.2018 (Cód. 277351)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Indenizatória por Dano Moral ajuizada por Danilo 

Rodrigues dos Santos contra a Unemat – Universidade do Estado de Mato 

grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206065 Nr: 19662-74.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ANTUNES GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VAGNER ANTUNES 

GONÇALVES RODRIGUES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora, a partir 

do período imprescrito, decorrentes da conversão da moeda para URV, 

acaso apurada a existência de defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, ocasião em que poderá ser verificada eventual 

reestruturação da carreira, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessá r i o ,  pode rá  ap r e s e n t a r  c á l c u l o s  d e  s e r v i d o r 

paradigma.Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por restruturação 

remuneratória, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase processual. 

Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205303 Nr: 18938-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Clodoaldo Fernandes Barbosa 

em face do Estado de Mato Grosso, para condenar o requerido a revisão 

dos vencimentos da parte autora, a partir do período imprescrito, 

decorrentes da conversão da moeda para URV, acaso apurada a 

existência de defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na 

alusiva fase, ocasião em que poderá ser verificada eventual 
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reestruturação da carreira, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessá r i o ,  pode rá  ap r e s e n t a r  c á l c u l o s  d e  s e r v i d o r 

paradigma.Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por restruturação 

remuneratória, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase processual. 

Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 8088-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANDERSON DE CAMPOS 

RIBEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos do autor, no período não prescrito, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que 

o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação 

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por 

restruturação remuneratória, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276970 Nr: 6526-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALDO DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6526-05.2018 (Cód. 276970)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedidos de Tutela de 

Urgência e de Justiça Gratuita ajuizada por José Aldo de Souza 

Nascimento em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência nos autos do comprovante de indeferimento do 

benefício pelo INSS, requisito essencial para a propositura da presente 

demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166491 Nr: 6017-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA SOLANGE DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora, no período não prescrito, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que 

o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação 

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por 

restruturação remuneratória, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154600 Nr: 3221-86.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA LOURDES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

por Idade Rural c/c Assistência Judiciária proposta por Adélia Lourdes da 

Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida a autora.Condeno, ainda, 

a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140217 Nr: 10764-14.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por Tereza Gonçalves dos 

Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E .As prestações em atraso deverão ser 

pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures 

mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual 

recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136018 Nr: 6235-49.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por Maria da Glória Silva em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor da autora o beneficiário previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149918 Nr: 9912-53.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário – Procedimento Ordinário (Aposentadoria por Idade 

Trabalhadora Rural) proposta por Terezinha Alves da Silva em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor da autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 
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está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 4205-70.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA RAIMUNDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário (Aposentadoria por Idade) com Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por Nedina Raimunda Martins em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder e 

implantar em favor da autora o benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial 

(data do início do benefício - DIB) a data da interposição da presente ação. 

Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição da ação 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. As prestações em atraso 

deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios 

alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento 

de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª 

Região.No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez 

da sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual 

recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137839 Nr: 8207-54.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por José Ramos da Cruz em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor do 

autor o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156511 Nr: 5127-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA NORTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário – Procedimento Ordinário (Aposentadoria por Idade 

Trabalhadora Rural) c/c Antecipação de Tutela proposta por Maria Rita 

Norte Martins em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136969 Nr: 7262-67.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Noemia 

Maria de Oliveira Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 
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Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. As prestações em atraso deverão ser 

pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures 

mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual 

recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157297 Nr: 5916-13.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDE MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Ordinária Previdenciária de Pedido de Conversão BCP – LOAS em 

Aposentadoria Rural proposta por Ide Maria Santana em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor da autora o benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial 

(data do início do benefício - DIB) a data da interposição da presente ação, 

bem assim, confirmo a tutela de urgência concedida. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Por oportuno, considerando que o 

benefício assistencial, ora recebido pela autora, é inacumulável com a 

percepção de qualquer outro (art. 20, §4º, da Lei nº 8.742/93 - LOAS), 

consigno que deverá ser cancelado pela parte ré a partir do implemento do 

benefício de aposentadoria rural por idade, devendo os valores recebidos 

a este título serem compensados com os valores pagos como benefício 

assistencial, eventualmente pagos dentro do mesmo período.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142718 Nr: 2167-22.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA DE ABREU NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

por Idade Rural c/c Assistência Judiciária proposta por Lucinda de Abreu 

Nobre em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida a autora.Condeno, ainda, 

a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 6601-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c.c. pedido de Assistência Judiciária proposta por Valdir 

Esteves em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor do autor o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.As prestações em atraso deverão ser 

pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures 

mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual 

recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142051 Nr: 1417-20.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 
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OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por Edi Alves da Silva em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor do autor o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. As 

prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas 

dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 

148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 25499 Nr: 1651-80.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, HOSPITAL DAS 

CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., CLINICA DOYON DATA MED 

LTDA, EDILAINE DA SILVA BRANDÃO, VIVIANE CRISTINA ROMANHUK, 

N.B.R, J.B.R.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Processo nº 1651-80.2004 (Cód. 25499)

 VISTOS, ETC.

Certifique-se a tempestividades das alegações apresentadas e, apenas 

após, conclusos para sentença.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248881 Nr: 15690-28.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521, MARCELO GUIMARÃES - OAB:10856/AM

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos revisionais, 

apenas para afastar a comissão de permanência dos encargos atinentes 

às cédulas rurais objeto da presente revisioanl, julgando improcedentes, 

contudo, os demais pleitos. Por conseqüência, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por fim considerando-se a sucumbência reciproca e a 

improcedência da maior parte dos pedidos dos autores deverá o autor 

arcar com 80% das custas processuais e o requerido com 20% de tais 

custas. Fixo ainda honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor 

da causa, devendo o autor arcar com 80% destes honorários em favor 

dos patronos dos requeridos e o requerido arcar com 20% deste valor em 

favor dos patronos dos autor. Transitada em julgado esta decisão e não 

sendo apresentados requerimentos quanto ao cumprimento da sentença, 

no prazo de 60 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. 

I. C. Tangará da Serra, 20 de abril de 2018Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250890 Nr: 17471-85.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Diante do exposto, nos termos da fundação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela 

requerente para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 

30.660,00 que deve ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora 

desde o vencimento da obrigação do requerido, qual seja, 28/7/2015. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no montante de R$ 5.000,00 cuja correção monetária é incidente 

desde a data do arbitramento e juros desde a citação.A título de 

sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.Transitada 

em julgado esta decisão e não sendo apresentados requerimentos quanto 

ao cumprimento da sentença, no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra, 20 de abril de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242303 Nr: 10703-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE CHRISTINA VALERIO 

DE SOUZA - OAB:394052/SP, KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187789/SP, SANDRA DE ALMEIDA - OAB:190550/SP

 Diante do exposto, nos termos da fundação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

atinentes a obrigação de fazer, para que o requerido prossiga com o 

tratamento odontológico do autor e seus dependentes, observando-se, 

contudo a rede credenciada, que deve ser mantida atualizada e com fácil 

acesso ao autor, indeferindo contudo o pedido para o prosseguimento do 

tratamento com profissional não credenciado em localidade atendida pela 

rede credenciada. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 
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indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 cuja correção 

monetária é incidente desde a data do arbitramento e juros desde a 

citação.A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento 

das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e o autor ao pagamento de 

honorários ao patrono do requerido no percentual de 1% do valor da 

causa, observando-se a suspensão da exigibilidade de tal condenação 

ante a gratuidade deferida em favor do autor.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.Transitada 

em julgado esta decisão e não sendo apresentados requerimentos quanto 

ao cumprimento da sentença, no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra, 20 de abril de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193829 Nr: 9985-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE 

DO MATO GROSSO - SICRED SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, Patricia Aline 

Ramos Ferreira - OAB:7203 OAB/MT

 Vistos,

Inicialmente, prejudicada a reunião dos processos pretendidas pela parte 

requerida em razão da conexão ante o julgamento do processo 

mencionado.

Translade-se para o presente feito cópia do termo do acordo já 

homologado pelo Juízo da 3ª Vara, oportunize-se a manifestação das 

partes e então conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245166 Nr: 12935-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STURM E CIA LTDA, RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 Vistos,

Intime-se o exequente quanto a penhora e avaliação realizada, 

oportunizando-se ainda a indicação de leiloeiro ou proposta de 

adjudicação.

Após, conclusos para o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251390 Nr: 17828-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBEM STURM, R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, considerando-se que restou demonstrada apenas a 

irregularidade apenas atinente a abusividade da taxa de juros aplicada, 

julgo parcialmente procedente os embargos opostos apenas para limitar os 

encargos remuneratórios da fase de normalidade para o montante de 

22,62% a.a, devendo ser transladada cópia da presente sentença para a 

execução em curso para que o exequente apresente planilha atualizada 

do débito observando tal limitação, atentando-se para os 

pagamentos/amortizações realizadas pelo exequente.Arbitro os 

honorários em 10% do valor da causa devidamente atualizado, devendo o 

embargado arcar com 80% de tais encargos em favor do patrono do 

embargante e o embargante arcar com 20% dos honorários em favor do 

advogado do embargado. Custas dividas na mesma proporção. Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e arquivem-se os autos, certificando-se o trasladando da 

sentença e de cópia da certidão de trânsito em julgado aos autos da 

execução de título extrajudicial. P. R. I. C. Tangará da Serra, 20 de abril de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No presente feito os autores buscam declaração da rescisão do contrato 

de compra e venda inadimplido, cumulado com condenação por perdas e 

danos e lucros cessantes em face dos requeridos.

Entretanto, consoante dispõe o inciso VI do artigo 292 do Código de 

Processo Civil, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de 

todos eles. Assim, somente o contrato de compra e venda, após o aditivo 

de fls. 28/31, perfaz a soma de R$ 2.922.290,64, motivo pelo qual o pedido 

deve ser emendado para adequação do valor dado à causa com a 

consequente complementação das custas processuais

Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

adeque o valor da causa de acordo com a soma dos pedidos postos na 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 8965-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ADRIANO MAROSTICA, HELIO 

MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO EM FACE A EXPEDIÇÃO A EXPEDIÇÃO DE ALVARA EM 

FAVOR DA AUTORA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215500 Nr: 6428-88.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ALVES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 356 de 832



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ex positis, rejeito liminarmente a contestação apresentada ante a 

inadequação do procedimento, reputando inviável o recebimento da 

mesma como embargos monitórios ante sua intempestividade, 

reconhecendo por fim a idoneidade dos documentos que instruíram a 

inicial e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. 

com a obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, devidamente 

atualizado e acrescidos de juros legais desde o vencimento do débito, 

determinado, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo.Condeno ainda os requeridos ao pagamento de custas 

e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se a 

suspensão de exigibilidade de tais encargos.Certificado o trânsito em 

julgado, intime-se o autor para que traga planilha atualizada, nos termos da 

presente decisão, em seguida, cite-se a requerida, por edital, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.Sendo pago o valor pelo executado, 

nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará 

em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes 

outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento, expeça-se de 

mandado de penhora e avaliação de bens do executado para satisfação 

do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, 

intimando-se o exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena 

de sobrestamento do feito.P. R. I. C. Tangará da Serra, 20 de abril de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170298 Nr: 11503-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT, JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223.768-SP, KARINA FALAVINHA - OAB:288.307/SP, THIAGO 

CASTANHO PAULO - OAB:297.679/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263394 Nr: 27283-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito tendo em 

vista que decorreu o prazo e o requerido não contestou a ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217250 Nr: 7747-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - 

OAB:OAB/MT 16.482, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da proposta de 

acordo de folhas 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272543 Nr: 3086-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal acerac do complemento 

de diligência do oficial de justiça: Certifico que seja a parte autora intimada 

para efetuar o deposito de complementação de duas diligências locais no 

valor de R$ 73,58 (setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, conforme acima exposto. Dou fé. 

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217596 Nr: 8038-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Correia da Silva Filiação: Francismar Francisco 

Rufino da Silva e Crizonete Carreia da Silva, data de nascimento: 

25/10/1990, brasileiro(a), natural de Quatro marcos-MT, , desempregado, 

Endereço: Rua do Mercado Lider, Bairro: Vila Goiania, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, dos termos da 

denúncia, para responder à acusação, no prazo de 10 dias, por escrito, 

nos termos da decisão abaixo transcrita.

Resumo da inicial:Em 31.05.16 o denunciado substraiu coisa alheia movel 

em proveito proprio, no caso de 01 aparelho celular

Decisão/Despacho:Proc. 8038-91.2016.811.0055 - Cód. 217596 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 41. II 

– Promova-se a citação edilícia do requerido para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta. III – Transcorrido o prazo do edital, 
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voltem-me para deliberar. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 18 de Abril de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA, JUIZ DE 

DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245491 Nr: 13167-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DE SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº 13167-43.2017.811.0055 – 245491

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Elder de Souza 

Araujo, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de Agosto de 2018, às 13h00min. No 

ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 17 de Abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244549 Nr: 12408-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MOURA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Eduardo de Moura Freitas, Cpf: 92840477149, Rg: 

12602183 TEM MT Filiação: Lourdes de Moura Freitas e Sebastiao 

Severino de Freitas, data de nascimento: 03/06/1981, brasileiro(a), natural 

de Tangara da serra-MT, , Endereço: Rau 31, S/n, Bairro: Jardim Acapulco, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 26 de março de 2017 o denunciado conduziu veiculo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de 

álcool.

Decisão/Despacho:Proc. 12408-79.2018.811.0055 - Cód. 244549 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 71. II 

– Promova-se a citação edilícia do requerido para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta. III – Transcorrido o prazo do edital, 

voltem-me para deliberar. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 18 de Abril de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA, JUIZ DE 

DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257403 Nr: 22600-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Dionatha de Almeida Queiroz, Rg: 1229990 SEDSC RO 

Filiação: Valclei Queiroz da Silva e Maria Clmilde de Almeida, data de 

nascimento: 21/11/1994, brasileiro(a), natural de Porto velho-RO, 

solteiro(a), Endereço: Boate Monblaine, Bairro: Aeroporto, Cidade: Tangará 

da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 21 de agosto de 2017 o denunciado possuia e 

mantinha em sua guarda um revolver marca Taurus, calibre 38.

Decisão/Despacho:Proc. 22600-71.2017.811.0055 - Cód. 257403 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 73. II 

– Promova-se a citação edilícia do requerido para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta. III – Transcorrido o prazo do edital, 

voltem-me para deliberar. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 18 de Abril de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA JUIZ DE 

DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209451 Nr: 1622-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 Processo Crime nº. 1622-10.2016.811.0055 – Cód. 209451

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

face de Valdecir de Souza Barros.

À fls. 81 o douto Promotor de Justiça acostou aos autos cópia da certidão 

de óbito do denunciado.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Sobrevindo o falecimento do acusado Valdecir de Souza Barros, fls. 81, 

outra medida não poderia ser tomada senão a declaração da extinção de 

sua punibilidade.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, Declaro Extinta a 

Punibilidade do acusado Valdecir de Souza Barros, devidamente 

qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, inciso I do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 27 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157615 Nr: 6205-43.2013.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 No mesmo passo, dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 

05 (cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247273 Nr: 14587-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, WELDER GUSMA 

JACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAEL GONÇALVES DE LIMA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 

- OAB:23411-O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 Vistos.

1) Chamo o Feito à ordem e revogo o despacho retro.

2) Considerando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (fl425), 

vislumbrando não ser caso de aplicação do § 1º do artigo 421 do CPP, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa, 

para os fins e pelo prazo do artigo 422 do Estatuto Adjetivo Penal.

3) Após, retornem os autos CONCLUSOS para deliberação e apontamento 

de solenidade de julgamento.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152041 Nr: 649-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 245443 Nr: 13114-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Edimilson Teixeira 

Franco, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276283 Nr: 5900-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY DE PAULA DUARTE, WESLEY 

BERIGO MUSSATO BRANDÃO, DIEGO DE PAULA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:12447, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:, IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:OAB/MT 17.092

 Autos nº: 5900-83.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276283.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 10 de maio de 2018, às 14h50min, para oitiva das 

testemunhas Natan Vieira Alves e Jose Wandenberg Gomes Pereira, que 

deverão ser REQUISITADAS junto ao Batalhão/Comando da Polícia Militar 

respectivo, para comparecerem para o fim de serem ouvidas, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 18 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275693 Nr: 5498-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welinton Pereira dos Santos 

- OAB:

 Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos:1)REVOGO a 

prisão preventiva decretada em face da indiciada Roseni Candida da Silva 

Goes, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88 e artigo 

316 do CPP, EXPEDINDO-SE o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA.2)Ademais, APLICO as seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão, com escopo no artigo 319 do CPP:2.1) COMPARECIMENTO 

mensal neste Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, artigo 

319, inciso I);2.2) PROIBIÇÃO de se ausentar desta Comarca, sem prévia 

autorização deste Juízo (CPP, artigo 319, inciso IV);2.3) ADVIRTO a 

indiciada que, em caso de descumprimento das condições impostas com 

relação as medidas cautelares aplicadas, acarretará em nova decretação 

de sua PRISÃO PREVENTIVA.3)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado da ré.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 

23 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-54.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE RIBEIRO ALVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/07/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/07/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais, bem como fornecer o 

endereço completo da parte promovida, face a devolução do AR pelo 

motivo: "ENDEREÇO INSUFICIENTE".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR ANTONIO LANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINEIRO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000039-36.2017.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando a existência de vício na sentença 

proferida. Uma vez intimada, o autor não apresentou resposta aos 

embargos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes 

casos, a reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da 

via processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é 

possível se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese da 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que 

rescindiu o contrato de franquia e determinou a restituição dos valores 

pagos ao autor. E, por ser impossível a reanálise de provas pela instância 

de piso nessa fase, não há falar em reanálise de documentos juntados no 

bojo do processo. Deste modo, inexistente vício na sentença, é 

necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pela embargante 

porque, como dito alhures, seria necessário a reanálise de provas 

juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 02 de abril de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de abril 

de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)
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DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que realizada busca no SISCONDJ constatei que não existe 

nenhum valor vinculação aos presentes autos. INTIMO a Parte Executada 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

 

Certifico que verificando junto ao SISCONDJ, constatei o valor R$ 2062,66 

vinculado aos presentes autos. INTIMO a Parte Executada da presente 

certidão, bem do prazo de 15 para, querendo, manisfestar-se.
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ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)
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Autos n. 1001031-94.2017.8.11.0055 A autora opôs embargos de 

declaração em embargos de declaração alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É compreensível a irresignação da 

embargante, porém, como dito alhures, não há como alterar a resolução da 

contenda no juízo do piso, uma vez que este se manifestou e já proferiu 

sentença adotando as premissas jurídicas que entendeu pertinente. De 

mais a mais, é oportuno salientar que o art. 489 do CPC não se aplica aos 

processos que tramitam nos Juizados Especiais (cf. Enunciado n. 162 do 

FONAJE). É dizer, diante do art. 38, caput da Lei 9.099/95, não é preciso 

que sejam enfrentados todos os argumentos trazidos pelo autor/réu, 

desde que seja adotado fundamento suficiente para o julgamento integral 

da lide. Deste modo, inexistente vício na sentença, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Assim, se mostra impossível retificar a 

sentença nos termos propostos pela embargante porque seria necessário 

a reanálise de provas juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 1001624-26.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, o 

Reclamante ajuizou a presente ação em face da Fazenda Pública Municipal 

de Tangará da Serra – MT e do agente público, a senhora Valnicéia Maria 

Picoli Barbosa, pleiteando uma indenização por danos morais que alude ter 

sofrido em razão do pagamento tardio de suas férias, ou seja, com 14 

(quatorze) dias de atraso, o que implicou na devolução de um cheque em 

sua conta bancária por insuficiência de receitas. Afirma que o Estatuto 

dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra – MT prevê 

expressamente que as férias devem ser pagas até 2 (dois) dias antes do 

servidor público iniciar a sua fruição, razão pela qual requer a 

procedência da ação. A promovida Valnicéia Maria Picoli Barbosa 

apresentou sua defesa requerendo como preliminar de ilegitimidade de 

parte ad causam o princípio da legalidade (art. 8º do Código de Processo 

Civil) e a Teoria do Risco da Administração (art. n. 37, § 6º, da CF-88), 

requerendo seja a Reclamada excluída do polo passivo da ação. Aduz que 

o dano reclamado emerge de eventual atraso no pagamento de férias do 

Reclamante pelo Município de Tangará da Serra-MT (seu único 

empregador) e que neste aspecto, a Carta Política de 1988, no art. n. 37, 

§6º, estabeleceu que a fazenda pública (no caso, a municipal) responderá 

por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. No mérito alega Ausência de Ato 

Comissivo/Omissivo Ilícito afirmando que se engana o Reclamante quando 

aduz que tem o direito imediato a concessão de férias uma vez que não 

tem períodos acumulados de férias, sendo que a concessão a férias 

deverá ser realizada nos (ou até os) 12 (doze) meses subsequentes à 

data em que o servidor tiver adquirido o direito, e que se concedidas após 

o decurso de 12 (doze) meses após completado o período aquisitivo a 

respectiva remuneração será paga em dobro. Discorre ainda acerca da 

ausência de danos morais, requerendo por fim a improcedência da ação. 

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa requerendo a improcedência 

da ação porquanto inexistente nexo causal entre os fatos narrados e os 

danos requeridos. Aduz acerca da discricionariedade da administração 
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pública quanto a concessão de férias ao servidor. O promovente 

apresentou impugnação requerendo seja aplicada a REVELIA da Ré 

Valnicéia Maria Picoli Barbosa, pois esta apresentou sua contestação 

somente em 19/02/18 (id11796079), e, o prazo seria em 15/02/2018 e 

retiterou o requerido em sua petição inicial. Em relação a revelia arguida, 

verifico que a Reclamada Valnicéia Maria Picoli Barbosa foi citada em 

23/01/2018, coforme AR juntado aos autos (id 11471948), de modo que o 

termo inicial do prazo se deu em 24/01/2018, e contados 15 (quinze) dias 

úteis, expirou em 15/02/2018, sendo que, apresentadou a contestação de 

forma intempestiva em 19/02/2018 (id 11796079). Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte reclamada Valnicéia Maria 

Picoli Barbosa. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

reclamante. Mas “se a postulação do autor não vier acompanhada do 

mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que 

alega pelo simples fato da revelia”[1]. Esta é a síntese dos autos. Entendo 

pela improcedência da ação. Explico. O autor pleiteia indenização pelo 

pagamento tardio do pagamento de suas férias o que teria culminado com 

a devolução de um cheque pós-datado em sua conta corrente por 

ausência de fundos. Pois bem, o cerne da questão é que o promovente 

alega que em razão do pagamento tardio das férias teve um cheque 

devolvido em sua conta corrente. Entendo que de fato a concessão das 

férias em data requerida pelo servidor é ato discricionário da 

administração pública que deve concedê-la durante o período previsto em 

lei. No mais, o promovente alega atraso de 14 dias no pagamento, o que 

entendo que o mero atraso quanto ao pagamento da remuneração das 

férias do servidor público (Lei 8.112 /90, art. 78) não caracteriza dano 

moral, uma vez que não atinge a honra, a imagem e a dignidade da pessoa 

humana (Carta Magna , art. 5º , X ). Para a imposição do dever de 

indenizar, decorrente do § 6º do artigo 37 da Constituição, é mister a 

existência do nexo de causalidade, em relação direta e imediata, entre o 

dano e a ação ou a omissão dos agentes públicos, sem o que, não se 

forma o nexo causal, indispensável à configuração do dever de indenizar. 

Entendo que no caso em voga não restou demonstrado tal nexo, afinal, 

sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista e a concessão das 

férias um ato de discricionariedade da administração pública, a ausência 

de fundos do título não pode estar intrinsecamente relacionado com o 

atraso no pagamento de referida férias. A Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 130.764-PR, Relator o Sr. Ministro 

MOREIRA ALVES (RTJ 143/283), proclamou, acertadamente, que, em 

nosso sistema jurídico, a teoria adotada, quanto ao nexo de causalidade, é 

a teoria do dano direto e imediato. É expressiva a ementa do julgado (RTJ 

143/270): "A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do 

disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, atualmente, no 

§ 6º do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, 

também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão 

atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros. Em nosso sistema 

jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria 

adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano direto e 

imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não 

obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à 

impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele 

também à responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva, até por 

ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta 

os inconvenientes das outras duas teorias existentes: a da equivalência 

das condições e a da causalidade adequada". A jurisprudência é neste 

sentido: AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR 

MAIORIA, DECIDIU A APELAÇÃO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PAGAMENTO COM ATRASO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Improcedência da preliminar de inadmissibilidade 

da ação rescisória, uma vez que a verificação da ocorrência, ou não, das 

hipóteses de incidência previstas nos incisos I a IX do artigo 485 do 

Código de Processo Civil diz respeito ao juízo rescindendo, e não às 

condições da ação ou aos pressupostos processuais (CPC, art. 267, IV e 

VI). 2. De outra parte, o fato de o acórdão rescindendo haver decidido a 

apelação por maioria e de os autores não terem oposto os embargos 

infringentes não impede o cabimento da ação rescisória, eis que nos 

termos da súmula 514 do augusto STF: "Admite-se ação rescisória contra 

sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham 

esgotado todos os recursos." 3. O mero atraso quanto ao pagamento da 

remuneração das férias do servidor público (Lei 8.112/90, art. 78) não 

caracteriza dano moral, uma vez que não atinge a honra, a imagem e a 

dignidade da pessoa humana (Carta Magna, art. 5º, X), mas sim dano 

material que implica a incidência de correção monetária (Súmula 19 desta 

Corte). Precedentes de Tribunais Regionais do Trabalho em casos 

análogos (atraso no pagamento do salário do empregado). 4. Por outro 

lado, inexiste prova de que, em virtude do atraso em questão, os autores 

tiveram dissabores extraordinários, tais como cheques devolvidos por 

falta de fundos, inscrição em cadastro de inadimplentes, recusa de 

crediário no comércio ou outros semelhantes, além do que ordinariamente 

acontece nestes casos, nos quais a proteção existente no ordenamento 

jurídico consubstancia-se na incidência da correção monetária para a 

recomposição da perda patrimonial suportada. 5. Ação rescisória que se 

julga improcedente. (Processo AR 8124 BA 2002.01.00.008124-4 Orgão 

Julgador TERCEIRA SEÇÃO Publicação 11/03/2005 DJ p.2 Julgamento 1 de 

Março de 2005 Relator DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL 

GALLOTTI RODRIGUES). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado por EVANDRO LADEIA 

TRETTEL em face de VALNICEIA MARIA PICOLI e Fazenda Pública 

Municipal de Tangará da Serra, e, por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 03 de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. V. 1, 15ª ed., 2013, 

São Paulo: Juspodivm, p. 572. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001600-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001027-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 
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acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 23 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001028-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 23 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001029-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 23 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000879-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE TOLEDO RIBAS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 12816587. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-93.2015.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MATTJIE (REQUERIDO)

 

Em razão da parte executada ser decretada revel em fase de 

conhecimento, certifico que, decorreu o prazo em cartório sem que a 

mesma promovesse a satisfação voluntária do débito. Intimo a parte 

Exequente, por meio do seu procurador, para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOMINGOS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CONTINENTAL S A E C A (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Proceda-se a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo 

passivo da ação. Em seguida, nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, 

c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifiquem-se os representantes judiciais 

da autarquia e do Estado reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, certifique-se e tornem 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra-MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIKELLE GOMES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001130-64.2017.8.11.0055 Autora: Rikelle Gomes Maia Ré: 

União Norte do Paraná de Ensino Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Em síntese, a autora narra que cursou especialização 

ofertada pela instituição de ensino ré, porém afirma que ao fim do curso foi 

obrigada a esperar longo tempo para agendamento da apresentação da 

monografia (requisito indispensável para a conclusão do referido curso). 

Neste contexto, aduz que a defesa da monografia foi agendada pelo sitio 

eletrônico da ré para a data de 22 de março de 2017, com uma única 

observação: deveria chegar com antecedência de pelo menos trinta 

minutos. Entrementes, ao chegar no local da apresentação (polo de Campo 

Novo do Parecis) foi impedida realiza-la sob a alegação de atraso, vez que 

a instituição de ensino ré utilizava-se do horário de Brasília-DF. Diante 

desse fato, salienta a falha na prestação de serviço e pleiteia reparação 

por danos morais e novo agendamento de data para a defesa da referida 

monografia. A ré, por sua vez, afirma que agiu licitamente. Aduz que a 

autora tinha conhecimento do horário – que foi por ela agendado no sitio 

eletrônico – e que não há nexo causal entre os danos apontados e a 

conduta da empresa ré. Após análise das provas juntadas aos autos, 

entendo assistir parcial razão a autora. Não há dúvidas de que para a 

conclusão de especialização é necessário o cumprimento integral da 

matriz curricular do curso oferecido, deste modo, sendo inequívoco que a 

autora ainda não concluiu a matéria “monografia” não existe falar em 

expedição do diploma pleiteado. De igual modo, após detida análise dos 

documentos juntados com a petição inicial e contestação, resta inequívoco 

que o agendamento de data para a defesa da monografia apenas ocorreu 

um ano e oito meses após a entrega do referido documento – prazo 

absolutamente extenso que, por si só, já indica a existência de falha na 

prestação de serviço in casu. Não fosse isso, é incontroverso que no 

agendamento realizado pelo sitio eletrônico, no portal do aluno e nos 

contatos com preposta da instituição ré (cf. documentos anexos a petição 

inicial) não consta uma linha sequer a respeito do fuso horário a ser 

seguido, motivo pelo qual, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é lícito crer 

que se referia ao horário local e não o oficial. Tal situação caracteriza a 

falha na prestação de informação adequada ao aluno/consumidor, nos 

termos do art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor[5]. Assim, 

conclui-se que houve falha na prestação do serviço, tanto pela demora 

excessiva para o agendamento de data para apresentação quanto no 

dever de informação adequada ao consumidor, situação que obrigou a 

autora a desembolsar valores referentes ao translado até o polo 

educacional (Campo Novo do Parecis), dispêndio de tempo e quebrou a 

justa expectativa correlata a finalização da especialização. Neste 

contexto, reputo existente falha na prestação do serviço ofertado pela ré, 

devendo essa ser compelida a compensar os danos morais decorrentes 

de sua conduta desidiosa e negligente. Consigno que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando grave falha na prestação do 

serviço, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. A informação inadequada prestada pela ré causou inúmeros 

embaraços a autora: custou-lhe tempo, numerário, rompeu com a 

expectativa de formação acadêmica, violou os deveres anexos dos 

contratos etc. Assim, notório é que tal situação superou o chamado “mero 

aborrecimento” – que constitui danos não indenizáveis – ao contrário, 

causou grande angústia, quebra da justa expectativa, do dever de 

confiança, da lealdade etc, razão pela qual é devida a reparação por 

danos morais por parte ré. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 
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mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, considerando a falha na informação 

supramencionada, deve a instituição de ensino ré oferecer nova data para 

apresentação da referida monografia, sem a cobrança de qualquer taxa, 

devendo informar adequadamente local e horários prévios. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar a ré ao 

pagamento a autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 22.03.2017 (Súmula 

54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 – STJ); b) Determinar que a ré agende nova data para a 

apresentação da monografia da autora, no prazo máximo de 30 dias, sem 

a cobrança de qualquer taxa à autora, devendo informá-la 

antecipadamente da data e horário (especificando o fuso horário 

adotado). Retifique-se o polo passivo da presente ação, devendo passar 

a constar EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino 

por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Nesse sentido, mutatis mutantis, se aplica o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: “[...] 3. 

Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado 

constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. 

Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, 

ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art.14, caput, do CDC) e 

a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores.” [...] (REsp 

1562700/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) (grifo nosso).
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VISTOS. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze dias), 

juntar aos autos a petição inicial, sob pena de cancelamento da 

distribuição, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 8012142-87.2016.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando a existência de vício na sentença 

proferida. Uma vez intimado, a autora apresentou manifestação. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese da 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que 

reconheceu a ilicitude do ato praticado por sua preposta. E, por ser 

impossível a reanálise de provas pela instância de piso nessa fase, não 

há falar em análise de documentos juntados no bojo do processo. Deste 

modo, inexistente vício na sentença, é necessário reconhecer que os 

embargos de declaração não são via própria para a rediscussão da 

matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 366 de 832



processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a 

orientação jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de 

embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, 

contradição ou obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se 

corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento 

jurisdicional. Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo 

de declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com 

a rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo 

(EDcl no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pela embargante 

porque, como dito alhures, seria necessário a reanálise de provas 

juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 04 de abril de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 04 de abril 

de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)
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Autos n. 1001259-69.2017.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando a existência de vício na sentença 

proferida. Uma vez intimado, o autor apresentou manifestação. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese do 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que 

reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e, por 

consequência, a higidez da inscrição no cadastro de inadimplentes. 

Assim, por ser impossível a reanálise de provas pela instância de piso 

nessa fase, não há falar em análise de documentos juntados no bojo do 

processo. Deste modo, inexistente vício na sentença, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 
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FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] (ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pela embargante 

porque, como dito alhures, seria necessário a reanálise de provas 

juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 05 de abril de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de abril 

de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo o reclamante, por meio de seu procurador, para se manifestação no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. A inicial carece ser emendada. A reclamante informa na inicial 

que está sendo cobrada por débitos que foram objeto de repactuação com 

a reclamada e que já teriam sido quitados. No entanto, a reclamante junta 

aos autos apenas alguns dos comprovantes de pagamento relativos ao 

acordo em referência; anexa apenas alguns dos boletos e os que seriam 

relativos às parcelas 7, 8 e 9 não possuem autenticação bancária que 

demonstraria sua quitação. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto 

à parte reclamante, no prazo de 15 (quinze ) dias, emendar a inicial para 

juntar aos autos comprovante de pagamento de todas as parcelas 

referentes ao acordo juntado no Id 12852853, se necessário arquivando 

na Secretaria deste Juizado Especial os comprovantes de pagamento que 

estiverem ilegíveis, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES LORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante informa na inicial que o débito pelo qual está sendo 

cobrada foi quitado na data do vencimento; no entanto, o comprovante do 

respectivo pagamento está ilegível. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, 

faculto à parte reclamante, no prazo de 15 (quinze ) dias, emendar a inicial 

para arquivar na Secretaria deste Juizado o comprovante de pagamento 

referente ao débito discutido nos autos, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARA MARCHEZAN AUZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001018-61.2018.8.11.0055 Autora: Jayne Arruda da Silva Ré: 

Bela Imagem Studios Fotográficos Ltda. – EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 12845259). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011909-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVESTRE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011909-27.2015.8.11.0055 Autor (a): Leandro Silvestre Dias Ré: 

Parecis Máquinas Agrícolas Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, e nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. O autor afirma que estava trafegando pela Rua 15-A quando, ao 
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passar pela Rua José de Oliveira (28), foi atingido pelo veículo de 

propriedade da ré. Salienta que estava trafegando pela rua preferencial e 

que a responsabilidade pelo evento danoso é da ré, por tal motivo pleiteia 

a reparação pelos danos materiais sofridos. O réu, ao seu turno, ilustra 

que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva do autor, uma vez 

que este estava trafegando com velocidade acima da permitida. Salienta 

ainda que não há via preferencial no cruzamento onde ocorreu a colisão. 

Por fim, realiza pedido contraposto visando a condenação do autor ao 

pagamento do conserto de seu veiculo. Na audiência de instrução e 

julgamento foram colhidos os depoimentos do representante legal da ré 

(motorista envolvido no acidente) e de duas testemunhas do acidente. O 

motorista supramencionado afirmou que estava trafegando em velocidade 

condizente com a via, que antes de atravessar a rua olhou para ambos os 

lados do cruzamento e que avistou o motociclista a uma distância de “meia 

quadra”, razão pela qual supôs que a realização do cruzamento era 

segura. As testemunhas da empresa ré afirmaram ter presenciado o 

acidente em questão, pois estavam tomando chimarrão em frente a casa 

no entardecer do dia 09 de outubro de 2015, e corroboraram a afirmação 

de que o piloto da motocicleta estava trafegando em alta velocidade (cerca 

de 80km/h), que este estava à direita da camionete da empresa ré e que 

no local não há sinalização. Diante do exposto, entendo improcedentes o 

pedido da inicial e o pedido contraposto realizado pela ré. Explico: De 

acordo com o art. 29, III, “c” do Código de Transito Brasileiro, em locais em 

que não há sinalização, a preferência de passagem é do veículo que 

trafega pela direita. E, considerando que o veículo que trafegava à direita 

pertencia ao autor, não resta dúvida de que era sua a preferência na 

passagem. Inclusive, restou demonstrado que o motorista do veículo da 

empresa ré avistou a motocicleta a uma distancia de “meia quadra”, motivo 

pelo qual supôs que havia tempo para realizar o cruzamento. Porém, em 

razão da alta velocidade que o autor trafegava (conforme testemunho 

inequívoco das testemunhas), não houve tempo hábil para tanto. É nítido 

que o motorista da empresa ré deveria ter aguardado a motocicleta 

realizar a passagem, especialmente percebendo a velocidade que este 

trafegava, e que a distância em questão não era suficiente para a 

conclusão da manobra sem riscos, razão pela qual entendo que parcela 

da culpa pelo acidente de transito recai sobre o preposto da empresa ré, 

que não teve a cautela necessária no referido evento. Porém, de igual 

modo, é preciso reconhecer a culpa concorrente do autor, que trafegava 

em velocidade muito acima da permitida para uma via coletora, na forma do 

art. 61, §º “c” do CTB[5]. Neste contexto, considerando que tanto o autor 

quanto o réu contribuíram para o evento danoso, entendo pela 

compensação das culpas, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95, devendo 

cada uma das partes arcar com seus próprios prejuízos. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, de igual modo, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela ré. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

10 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] A velocidade permitida para vias coletoras é de até 40 

km/h.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001396-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAREDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

12590057), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 12841719 Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará 

da Serra, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 
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adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA CERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 
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por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTONIA DRESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000014-19.2018.8.11.0045 Vistos etc. I. Considerando a 

ausência justificada deste magistrado na data da audiência anteriormente 

designada, redesigno o ato para o dia 30/05/2018 às 16h00min. II. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1005227-40.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que ainda não se findou o prazo para a apresentação de contestação, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente aprazada para o dia 

30/05/2018, às 15h:30min. II. Intimem-se e aguarde-se o prazo final para a 

apresentação de defesa, certificando-se. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000014-19.2018.8.11.0045 Vistos etc. I. Considerando a 

ausência justificada deste magistrado na data da audiência anteriormente 

designada, redesigno o ato para o dia 30/05/2018 às 14h30min. II. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000458-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000458-52.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que ainda não se findou o prazo para a apresentação de contestação, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente aprazada para o dia 

30/05/2018, às 14h:00min. II. Intimem-se e aguarde-se o prazo final para a 

apresentação de defesa, certificando-se. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82718 Nr: 2140-69.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFRIDO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que, informe os dados 

bancários, bem como os pessoais para liberação do Alvará Judicial, 

referente a RPV, no prazo de 5 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES LUSTOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FREITAS DOS SANTOS (RÉU)

ADELAR VILMAR GLAESER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001333-22.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 58.565,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, Retificação de Área de 

Imóvel]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEXANDRE 

GONCALVES LUSTOSA Parte Ré: RÉU: ADELAR VILMAR GLAESER, 

RENATA FREITAS DOS SANTOS Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando o 

estado civil ou a existência de união estável, a profissão e o endereço 

eletrônico das partes, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2. De outro lado, verifica-se que, não 

obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar com 

as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto 

à referida assertiva, na verdade, dos autos decorre elementos indiciários 

que contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de 

provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora 

intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da sua 

condição de necessitado, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 3. Retifique-se, 

ainda, o nome conferido à ação no sistema PJE. 4. Após, concluso para 

deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 10/04/2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

APORTADO AO FEITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 110151 Nr: 4027-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BATISTA CARNETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ANA MARIA BATISTA CARNETI, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos.

O pedido de tutela antecipada restou deferido (68/70).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação de fls. 74/86 e 

documentos, onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou 

pela improcedência do pedido.

Às fls. 103/107 a parte autora apresentou impugnação rechaçando os 

argumentos expendidos na contestação e pugnando, ao final, pela 

procedência dos pedidos.

O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às fls. 

130/132, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão.

 No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência restaram 

suficientemente demonstradas por meio dos documentos de fls. 37/48, 

mormente considerando o recebimento de auxílio-doença de fevereiro de 

2013 a setembro de 2014.

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (fls. 130/132), elaborado por profissional 

habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de 

enfermidade incapacitante (cegueira funcional e câncer de mama), como 

também consignou que a requerente está incapacitada total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação.

Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da suposta 

recuperação da capacidade laborativa do autor e de sua reabilitação, 

ainda que minimamente, quando da cessação do auxílio-doença, em 

12/09/2014.

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia 

seguinte a data da cessação do benefício (13/09/2014 – fl. 48), devendo 

serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão 

de posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO 

DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 373 de 832



MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa 

a ausência de quesitos complementares quando o julgador entende que a 

prova pericial não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, 

realizado em regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com 

resposta aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo 

sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018)

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo laudo pericial constata-se a 

incapacidade total e permanente da segurada, razão pela qual faz jus à 

aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o laudo médico conclui que o 

início da incapacidade se deu em 2001. Considerando que a segurada 

recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado em 30/09/2005, quando já se 

encontrava incapacitada para o labor, mostra-se devida a aposentadoria a 

partir da referida data. (...)” (TRF 1ª Região - REO 

0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 29/05/2013)

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença (13/09/2014), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício, restando confirmada a decisão liminar.

 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei. 8.213/91. Os 

juros de mora são devidos segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança, em atenção ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº. 11.960/09 (RESP 1495146/MG).

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

3.6. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Ana Maria 

Batista Carneti; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 13/09/2014 (dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 4. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118409 Nr: 8638-79.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO LOPES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 224,85 (duzentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente ao contrato nº 

0202589383);b) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 8, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, o pequeno tempo de trâmite processual, fixo em R$. 800,00 

(oitocentos reais).3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117683 Nr: 8237-80.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAELSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação do autor:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer 

manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 2206-20.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ DA ROCHA - 

OAB:36.568/RS, LETICIA FERRARINI - OAB:69.707/RS, OTAVIO 

FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Processo n.º 2206-20.2010.811.0045.

Considerando-se que subsistem indícios materiais que demonstram que o 

autor possivelmente detém patrimônio pessoal razoável, como forma de 

melhor subsidiar a prolação da decisão judicial, que examinará o pedido de 

revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no conteúdo do art. 370 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda do 

requerente, e RenaJud, com a finalidade de obter informações sobre a 

existência de bens em nome do autor.

Expeça-se ofício à Justiça Eleitoral, com o objetivo de solicitar a remessa 

de informações sobre o fato de o requerente ter registrado candidatura 

nas últimas eleições e, caso positivo, a declaração de bens apresentada.

Com a juntada da resposta das consultas, intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem. Após, 

venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103852 Nr: 699-48.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DOLLISNE DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA, DANILO CELSO 

CERTO MAGALHÃES, BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/MT, KARINE CRISTINA FURLAN - OAB:OAB/SC 

35.199, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 699-48.2015.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e como forma de melhor distribuir as nomeações, DESTITUO o 

digno perito Dr. Mario Kaway Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO 

como perito o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 16 de maio de 2018, às 13horas. Mantenho o valor dos 

honorários periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca do teor da decisão judicial 

juntada na fl. 348 dos autos, mediante a estrita observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42726 Nr: 3035-64.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH CECILIA MIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10661

 Por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo de liquidação da dívida, 

representado através do laudo pericial arquivado nas fls. 295/340 dos 

autos, para o fim de DECLARAR LÍQUIDO o valor de R$ 14.224,13 

(quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), devido 

pela instituição financeira requerida à requerente Edith Cecília Mil, a título 

de “diferença da cobrança dos juros remuneratórios capitalizados 

mensalmente” no contrato celebrado entre as partes litigantes.Expeça-se 

alvará de liberação, referente ao valor dos honorários, em benefício do 

perito.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92680 Nr: 6533-03.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, VINÍCIUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, ELDER LUIZ BIAZUS, 

ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Processo n.º 6533-03.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93589 Nr: 702-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-37.2014.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 22241-59.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DO EGITO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizado por 

Cristiane Egito Araújo, incidentalmente a demanda executiva apresentada 

por Banco Bradesco S/A, para o fim de:a) INDEFERIR, devido à 

inexigibilidade temporária da obrigação, a pretensão de exigir o pagamento 

dos honorários sucumbenciais;b) INDEFERIR os demais pedidos 

formulados na impugnação ao cumprimento de sentença;c) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.A escrivania 

deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a executada, 

devidamente intimada, realizou o pagamento da obrigação.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105644 Nr: 1615-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRCDS, BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDFS, CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 1615-82.2015.811.0045.

Considerando-se que os requeridos, devidamente citados, deixaram 

transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, DECRETO a 

revelia dos réus.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública e logo após ao Ministério 

Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem e, caso 

queiram, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de 

forma fundamentada, a sua necessidade. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102707 Nr: 81-06.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 81-06.2015.8.11.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 10-68.1996.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SÃO GENARO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROBERTO MEIRA, MARISA APARECIDA 

LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA M.TONIOLO - 

OAB:41509, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 379/2004.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109662 Nr: 3749-82.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3749-82.2015.811.0045.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique o endereço atualizado do autor, 

sob pena de decretação da perda da faculdade de produzir a prova 

pericial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114359 Nr: 6360-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIONETE LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Processo n.º 6360-08.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113267 Nr: 5626-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 5626-57.2017.8.11.0045.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 376 de 832



Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Juvelino Silva Costa 

contra o Banco Bradesco Cartões S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87367 Nr: 1183-34.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1183-34.2013.8.11.0045.

Considerando-se que a requerente não promoveu o cumprimento da 

sentença, DETERMINO o arquivamento do processo. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82558 Nr: 1965-75.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1965-75.2012.8.11.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Rosa do Nascimento 

Dutra contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1694 Nr: 428-35.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:18.736, Giovane Moisés Marques Dos Santos - 

OAB:24443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4720-B

 Processo n.º 428-35.1998.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88822 Nr: 2723-20.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DONIZETE MARENGONI - ME (FERRO E AÇO 

ALVORADA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2723-20.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119299 Nr: 155-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI SALETE DE ANHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 155-26.2016.8.11.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Cleci Salete de 

Anhaia contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 
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manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98203 Nr: 4531-26.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 4531-26.2014.8.11.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Evangelista Barbosa 

de Lima contra o Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80547 Nr: 4626-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANPORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA GAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4626-61.2011.811.0045.

Intimem-se os exequentes, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 2027-23.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 247/2009.

Intime-se a autora, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 3188-29.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN WILLIAN GARCIA MOISES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:MT/15.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3188-29.2013.8.11.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89614 Nr: 3500-05.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIRA TEREZA KETZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3500-05.2013.811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 2620-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR ANTÔNIO LORENZONI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, RICARDO 
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ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2620-76.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e apresente memória de cálculo atualizada da 

dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109767 Nr: 3805-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BAU SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3805-15.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Ana Bau Scariot 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 2362-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:21.456-A, JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2362-32.2015.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a distribuição da carta precatória perante o Juízo Deprecado e 

deposite o valor da diligência do oficial de justiça, para viabilizar o 

cumprimento do mandado judicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86839 Nr: 5920-17.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DIDOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 5920-17.2012.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 808-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPT, MS, JFD, OL, EDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Águeda Doretéia Domanski 

Jacob - OAB:OAB/Mt 8158, Gilberto Jacob - OAB:11414/MT, Hélio 

Francisco Sauer - OAB:OAB/RS 11.305, Sérgio Henrique 

Staniszewski - OAB:OAB/MT 12972-A, SÉRGIO STANISZEWSKI - 

OAB:MT12972-A, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 808-38.2010.811.0045.

Intimem-se os requerentes/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39215 Nr: 4240-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJB, APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429

 Processo n.º 4240-65.2010.811.0045.

Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade promovida por Kauan 

Junior Barbosa, representado por sua genitora, contra Nivaldo Rezende 

de Almeida, em que visa ao reconhecimento da paternidade, atribuída ao 

réu e, consequentemente, condenar o requerido no pagamento do dever 

alimentar.

Foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e determinou 

a citação do réu, que apresentou contestação.

Foi realizada audiência de conciliação, momento em que foi celebrado 

acordo e determinada a realização de prova pericial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fl. 83). Cumpre destacar, também, que conforme 

se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 
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sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência: a) 

DECLARO o investigante Kauan Junior Barbosa como filho do investigado 

Nivaldo Rezende de Almeida; b) JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de averbação, com o objetivo de proceder-se a 

alteração do nome do menor/requerente, registrar o nome do requerido 

como genitor do autor, incluindo-se, também, no registro de nascimento do 

menor, o nome dos avós paternos.

Isento do pagamento de custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106829 Nr: 2224-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDORANCY VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2224-65.2015.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 3719-57.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:MT/7460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8.718 MT

 Processo n.º 3719-57.2009.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Pirapó Comércio e 

Representações Ltda. contra Adriano Casavechia, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30262 Nr: 3503-33.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Processo n.º 3503-33.2008.811.0045.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101906 Nr: 22482-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ NEUMANN E NEUMANN LTDA -ME, 

CHRISTIAN ALOÍSIO NEUMANN, FABIANE ARRUDA DE QUEIROZ 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22482-33.2014.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7267 Nr: 467-90.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO PAULO FREDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 346/2004.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86844 Nr: 640-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 640-31.2013.811.0045.
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Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Maria Tereza 

Rodrigues Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que 

visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 3261-30.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN DE CASTRO SERROU SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PONCIADO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3261-30.2015.811.0045.

Intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e comprove a distribuição da carta precatória 

perante o Juízo Deprecado.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5784 Nr: 490-70.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS PERACHIA, GIOVANI 

LUIGI PERACHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-A, JONATHAN APOLONIO GOES 

FILGUEIRA - OAB:15115

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105546 Nr: 1561-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intime-se o réu/apelado 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84846 Nr: 4398-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 3068-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:

 Processo n.º 3068-20.2012.811.0045.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser 

arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso 

[art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Mário Kaway Filho, no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 

232/2016 do CNJ.

Proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a fixação dos 

honorários periciais.

Após, cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 156 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88839 Nr: 2740-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO CAMPOS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH CAROLINE DE DEUS 

PEREIRA - OAB:312.681/ SP, SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT
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 Processo n.º 2740-56.2013.811.0045.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser 

arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso 

[art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Portanto, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Mário Kaway Filho, no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 

232/2016 do CNJ.

Proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a fixação dos 

honorários periciais. Depois, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39184 Nr: 4209-45.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA BRAGA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Processo n.º 4209-45.2010.811.0045.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser 

arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso 

[art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Portanto, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr.ª Mário Kaway Filho, no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 

232/2016 do CNJ.

Proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para 

que se manifeste sobre o conteúdo da sentença prolatada, sobre a 

fixação dos honorários periciais e sobre o pedido de habilitação dos 

herdeiros da autora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140479 Nr: 3725-83.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE XAVIER 

ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto às fls. 148/166, no prazo legal.

Lucas do Rio Verde, 20 de abril de 2018.

 Guilherme Pereira Dias

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20175 Nr: 1494-69.2006.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Processo n.º 1494-69.2006.811.0045.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser 

arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso 

[art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Portanto, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Mário Kaway Filho, no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 

232/2016 do CNJ.

Proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a fixação dos 

honorários periciais. Depois, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83021 Nr: 2477-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL HERMENEGILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2477-58.2012.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Considerando o teor do extrato de informações do benefício, juntado na fl. 

fl. 179 dos autos, DETERMINO que se expeça ofício ao Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, em favor do autor Lourival Hermenegildo de Souza.

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, 

fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem judicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, importará na incidência de multa diária, arbitrada 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a ser revertida em benefício do autor, sem prejuízo da realização 

de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, 

majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31126 Nr: 1257-30.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDL, IBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, NIVIA NAJARA 

FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1257-30.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do médico perito Dr. 

Mário Kaway Filho.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada nas fls. 171172 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84983 Nr: 4542-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Processo n.º 4542-26.2012.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste acerca do pedido e dos cálculos 

apresentados pelo exequente (fls. 173v-179).

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98653 Nr: 4916-71.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ARAUJO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4916-71.2014.8.11.0045.

 Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da autarquia 

requerida, mediante a estrita observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 

2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca do teor dos embargos de declaração, formulados pela 

autora. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93629 Nr: 732-72.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 732-72.2014.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Após, providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de 

Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120174 Nr: 619-50.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI 

CAMILO - OAB:MT/20767-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 619-50.2016.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Após, proceda-se à intimação do requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela 

autarquia requerida (fl. 115).

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86140 Nr: 5826-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BARBOSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5826-69.2012.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente cálculo da dívida de acordo com os parâmetros fixados na 

decisão encartada nas fls. 207/210 dos autos.

Tão logo apresentado o cálculo, proceda-se à intimação da executada, 

mediante a estrita observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2519 Nr: 497-33.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STOLLER DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, CARLOS ALBERTO OSSUCHI, DANIEL ESPÍNDULA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ADRIANO DE FREITAS - 
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OAB:116718/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO BRANDÃO 

HENRIQUES MAIMONI - OAB:6860-A/MT, CHARLES FLEIRY LIZ LEAL - 

OAB:20653/PR

 Processo n.º 497-33.1999.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 127638 Nr: 4326-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS, CARINE DEPONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARD ALEXANDRE DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 Processo n.º 4326-26.2016.811.0045.

Intime-se o executado, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar remanescente, comprove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Valor total atualizado do débito: R$ 722,47 (setecentos e 

vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95644 Nr: 2433-68.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2433-68.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122657 Nr: 1937-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DACAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSÉ DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1937-68.2016.8.11.0045.

Proceda-se à intimação do executado, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada na fl. 

71 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28302 Nr: 2228-49.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE DEMARCO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRYELI AP. DA COSTA - 

OAB:18771-0, SELNA BEATRIZ DA COSTA - OAB:11558-B/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR que o réu se abstenha de realizar qualquer ato negocial 

de venda ou disposição, relacionado aos seguintes bens imóveis: “a) uma 

área de terras de 50 hectares, pertencente ao lote 65, da linha 02, objeto 

da ação de dissolução e liquidação de sociedade – Código n.º 2976, letra 

‘d’ do dispositivo sentencial; b) uma área de terras de 213,03 hectares, 

denominada lote 16, do setor 06, situada no Projeto Especial de 

Assentamento – PEA Lucas do Rio Verde/MT”, sob pena de incorrer em 

multa, arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada ato 

de descumprimento.Intime-se o réu, mediante a expedição de mandado 

judicial, e, também, através do advogado constituído, via DJe. Intime-se, 

também, o arrendatário do bem imóvel.Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103950 Nr: 763-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTHER CERQUEIRA JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KRIEGER GIROTTO, OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA - PREFEITO MUNICIPAL, ALINE HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Processo n.º 763-58.2015.811.0045.

Considerando-se que na ação de mandado de segurança o polo passivo 

da lide deve ser integrado pela autoridade que realizou a prática do ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para sua execução e que, portanto, 

detenha possibilidade de rever o ato tido como ilegal ou abusivo, DEFIRO o 

pedido de retificação do polo passivo da lide para a finalidade de constar o 

Secretário Municipal de Gestão Pública, o Prefeito Municipal de Lucas do 

Rio Verde/MT e a Supervisora de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.

Corrija-se e modifiquem-se os dados do sistema APOLO.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94586 Nr: 1517-34.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLACIR ANTONIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se o autor/apelado 

e a requerida e a denunciada à lide/apelados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 3518-36.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3518-36.2007.8.11.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o conteúdo da impugnação à execução. Após, venham 

conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38143 Nr: 3180-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCIO CONSTENARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3180-57.2010.8.11.0045.

Considerando-se que a requerida, devidamente intimada, deixou de 

apresentar impugnação à execução, com fundamento no conteúdo do art. 

535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96572 Nr: 3200-09.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3200-09.2014.8.11.0045.

Proceda-se à intimação da requerida, mediante a expedição de carta com 

aviso de recebimento, registrando-se o referencial de endereço indicado 

na petição juntada na fl. 252 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual, constituindo advogado nos 

autos, sob pena de não-conhecimento do recurso de apelação [art. 76, § 

2.º, inciso I c/c o art. 112, ambos do Código de Processo Civil/2015].

Após, com ou sem a manifestação da requerida, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111667 Nr: 4764-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Processo n.º 4764-86.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por José Henrique de 

Santana contra Embratel TVSAT Telecomunicações, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42216 Nr: 2524-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL LANGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2524-66.2011.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Gentil Langaro contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 
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[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111327 Nr: 4586-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO DOS SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 Processo n.º 4586-40.2015.811.0045.

Considerando-se que o requerente, devidamente intimado e advertido 

sobre as consequências do descumprimento da decisão judicial, que 

atribuía o dever processual de comparecer em cartório e proceder à 

coleta dos grafismos-padrão, para viabilizar a realização da prova pericial, 

deixou de atender ao ordem judicial (fls. 99/106), DECRETO a perda da 

faculdade/direito de concretizar a produção da prova pericial. Intimem-se.

Venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 239-76.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Processo n.º 239-76.2006.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99802 Nr: 5793-11.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTÊMIO GAFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Processo n.º 5793-11.2014.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119449 Nr: 245-34.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 245-34.2016.811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39153 Nr: 4178-25.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO ERICO EICHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVO RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA 

ME, EUZÉBIO SCHIMITH DALAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Processo n.º 4178-25.2010.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fl. 84), 

devido a ausência de manifestação contrária dos devedores, DEFIRO o 

pedido de modificação/inclusão do polo ativo da demanda, para o fim de 

DETERMINAR que Humberto Nonato dos Santos passe a integrar o polo 

ativo da lide, em substituição a Fredolino Érico Eichelt. Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com intuito de atestar se os 

executados, devidamente intimados acerca da penhora parcial de bens, 

apresentaram manifestação.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87390 Nr: 1206-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1206-77.2013.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Elzi de Marchi contra 
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o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87264 Nr: 1072-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1072-50.2013.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42731 Nr: 3040-86.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONE CAMPOS SALES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3040-86.2011.811.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83672 Nr: 3170-42.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIANETE APARECIDA VERARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Processo n.º 3170-42.2012.811.0045.

Traslade-se o recurso de apelação juntado nas fls. 325/339 dos autos, 

mediante termo nos autos, juntando-o aos autos da ação cível n.º 

3180-86.2012.811.0045, código 83682.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12189 Nr: 979-05.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASONATTO, AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o pedido formulado pelo executado na petição juntada 

nas fls. 139/151 dos autos.

Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001510-83.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem elementos ou evidências contundentes que demonstrem risco 

concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o contrato de concessão 

comercial, firmado entre as partes, e que a requerente pretende ver 

mantido, tem prazo de vigência até 02 de agosto de 2018 (evento nº 

12803673). Portanto, RELEGO a análise do pedido de tutela de urgência 

para momento posterior à contestação. Proceda-se à citação e à intimação 

da ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente contestação e 

indique as provas que pretende produzir. A falta de contestação 

acarretará em presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 306 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 
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Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40987 Nr: 1293-04.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre dos Santos Oliviera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ONOFRE DOS SANTOS OLIVIERA, 

Filiação: João de Oliveira e Áurea de Souza Oliveira, data de nascimento: 

13/07/1953, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, divorciado(a), 

armador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 05/06/2018, às 16:45, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 102 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 05 de junho de 2018, às 16h45min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

aberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando no último endereço informado nos autos 

e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131242 Nr: 6301-83.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN FLORES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUAN FLORES DA SILVA, Filiação: 

Giovana Maria Flores e Lucio da Silva, data de nascimento: 24/01/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, estudante, Telefone 

(65)9809-1641. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018, 

às 14h00 que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Diante do teor do parecer ministerial de 

fl. 63, designo audiência admonitória para o dia 05 de junho de 2018, às 

14h00min.2. Intimem-se o recuperando, via edilícia.3. Intime-se ainda, o 

Ministério Público e a Defesa.4. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 22208-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL RODRIGUES, Filiação: Maria 

Luiza Rodrigues, data de nascimento: 08/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Pedreiras-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9940-5420. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 05/06/2018, às 16:00, no Edifício 

doFórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 423 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 05 de junho de 2018, às 16h00min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando no último endereço informado nos autos 

e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR os Acusados, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal, APRESENTE as Alegações Finais, por Memoriais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGENOX EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000853-44.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12803461). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12803461, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004157-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/06/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS SILVINO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória expedida para citação e intimação da 

parte reclamada, cuja diligência restou infrutífera, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça. Nesse passo, INTIMO a parte reclamante para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 23 de abril de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE SEVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000556-37.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONARDO HENRIQUE SEVERO PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001556-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID12865833 da audiência de Conciliação designada para o dia 

Data: 06/06/2018 Hora: 17:15, a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/06/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte devedora para que informe a localização do veículo 

penhorado M. BENZ/71, placa JZO 9735, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-53.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010388-53.2010.8.11.0045 EXEQUENTE: CLAUDINA MARIA 

DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 28.173,65 (vinte e oito mil, 

cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme 

cálculo no Id. 11672567. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o 

termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de 

direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 16 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010388-19.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o requerimento veiculado no id. 10847857, determinando 

que seja procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que 

o Executado eventualmente figure como titular, sendo o valor a ser 

constritado na quantia de R$ 16.093,98 (dezesseis mil e noventa e três 

reais e noventa e oito centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 

e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio, intime-se-o (a)(s) 

executado acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2° do artigo 854 do CPC. Em 

caso negativo, intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora, 

no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-14.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANANIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010388-14.2014.8.11.0045 REQUERENTE: GABIATTI E 

GABIATTI LTDA - ME REQUERIDO: EMERSON ANANIAS Vistos. Intime-se o 

executado da penhora realizada nos autos. Após, conclusos para análise 

do pedido de adjudicação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória devolvida, cuja diligência restou 

infrutífera. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 23 de abril de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010516-39.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL (EXECUTADO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO)

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008195S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005184-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/06/2018 Hora: 

14:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001078-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001078-64.2018.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ILSON LIMA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. VISTO. Recebo à inicial e os documentos à ela acostados. 

Defiro a gratuidade da justiça. Designo audiência de conciliação/mediação, 

a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 02 de agosto de 2018, às 16h30m. Proceda a escrivania 

o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a 

requerida para comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002595-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PASQUALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002595-41.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANA PAULA BECKER Parte Ré: 

EXECUTADO: ALTAIR PASQUALI VISTO. Cite-se o executado no endereço 

indicado pela exequente na petição de ID n.º 12447606. Constado pelo 

oficial de justiça a ocultação do executado para evitar sua citação, 

proceda a citação por hora certa em conformidade, com o art. 252 do CPC. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito LUCAS DO RIO VERDE, 20 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004183-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MATHIS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004183-83.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RICARDO MATHIS JUNIOR Parte Ré: RÉU: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS VISTO. 

Redesigno audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC 

desta Comarca, no dia 02 de agosto de 2018, às 17h00min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência no sistema PJE. Cite-se o 

requerido nos termos do despacho inicial, conforme requerido no petitório 

de ID n.º 12492852 (intermédio de carta precatória). Intime-se o autor 

através de seu advogado. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004018-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004018-70.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRA PIRES DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DESPACHO Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE URBANA tendo 

as partes acima qualificadas. Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 15:00 horas, para 

comprovação da união estável. Agende a data da audiência no sistema. 

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC). Consigne-se que caberá ao advogado 

de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, NCPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, NCPC). Intimem-se pessoalmente a parte AUTORA, a fim de 

que compareça para prestar depoimento pessoal e pelo DJE seu 

procurador. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003662-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003662-75.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO, 

CONVERSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRENE DE 

OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO RURAL tendo as partes 

acima qualificadas. Desde já designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de junho de 2018, às 16:00 horas. Agende a data da 

audiência no sistema. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC). Consigne-se que 

caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, por meio de 

carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de 

pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput 

e § 1º do art. 455, NCPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, 

atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC). Intimem-se pessoalmente a 

parte AUTORA, a fim de que compareça para prestar depoimento pessoal 

e pelo DJE seu procurador. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001873-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERENITA TEREZINHA FINCO DAL AVECHIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001873-41.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

14.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CERENITA TEREZINHA FINCO DAL AVECHIA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO tendo as partes acima qualificadas. O laudo 

Pericial foi acostado ao Id n° 10704578, sendo que a parte autora se 

manifestou sobre ele (Id n° 10781489), decorrendo prazo para requerido, 

sem nada se pronunciar, conforme certidão retro. Pois bem, inicialmente 

determino que seja intimado o perito, para que manifeste sobre o 

questionamento do autor, exarada na manifestação acostada ao Id n° 

10781489, no prazo de 15(quinze) dias, onde resumidamente diz o 

seguinte: “Primeiramente gostaríamos de salientar que o Expert analisou 

somente o problema de Gonoartrose (artrose do joelho), e na inicial 

constava que a reclamante possuía problemas de Gonoartrose (artrose do 

joelho) e Síndrome do Manguito Rotador, tendo sido acostado no ID 

1663312 exame de Ecografia que comprova a patologia citada.” Após 

proceda o pagamento dos honorários do perito. Desde já designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 

17:00 horas, para comprovação do exercício de atividade rural. Agende a 

data da audiência no sistema. As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC). 

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 
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testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC. Se 

preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC). Intimem-se pessoalmente a parte AUTORA, a fim de que 

compareça para prestar depoimento pessoal e pelo DJE seu procurador. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde, 23 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - 325.999.328-23 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001003-25.2018.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANNE DA SILVA MARJORY SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. 

PROCURADOR: LUCIANA MASKOW MORALES VISTO. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente Carta Precatória tem 

por finalidade a inquirição da testemunha arrolada pelo autor, qual seja, Sr. 

Marcelo Carvalho Rocha, qualificado como policial rodoviário federal, 

atuante perante o Departamento da Polícia Rodoviária de Lucas do Rio 

Verde. Contudo, em consulta ao sítio da Polícia Rodoviária Federal, pude 

constatar a inexistência de departamento desta na presente Comarca, 

observando, também, que o posto policial mais próximo pertence à 

circunscrição de Sorriso/MT (informações anexas). Assim, face o caráter 

itinerante da missiva, nos termos do art. 262, do CPC, CANCELO a 

audiência anteriormente designada e DETERMINO a remessa da presente 

ao Juízo da Comarca de SORRISO/MT, a fim de que seja cumprida a 

finalidade da missiva, requisitando a inquirição do policial rodoviário 

federal, junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal, localizada naquela 

Comarca, conforme informações extraídas do sítio da própria corporação 

(em anexo). Oficie-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

LAURA GOMES DE MENEZES OAB - 007.230.591-60 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001207-40.2016.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SAMUEL JUNIOR DE MENEZES 

PROCURADOR: LAURA GOMES DE MENEZES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Pois bem. Considerando que até 

o momento não há qualquer informação de designação de perícia médica 

pelo expert nomeado, determino a sua DESTITUIÇÃO do encargo. Proceda 

a Sra. Gestora a nomeação de outro profissional no sistema da AJG, para 

a realização de perícia médica. Cumpra-se, com a urgência que o caso 

requer. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001087-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMIR ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

GUTEMBERG DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO)

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DOS SANTOS (RÉU)

REINALDO CASTRO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001087-26.2018.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e 

DANOS MORAIS REQUERENTE: GUTEMBERG DE SOUZA SILVA 

REQUERENTE: CLEIMIR ARAUJO DE SOUZA REQUERIDOS: REINALDO 

CASTRO DE SOUZA REQUERIDO: WILSON JOSE DOS SANTOS VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA 

COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e DANOS MORAIS, tendo as partes 

acima qualificadas. Arguiu o primeiro requerente, que firmou um 

instrumento particular de Compra e Venda de Cotas, adquirindo 50% 

(cinquenta por cento) da sociedade mercantil inscrita no CNPJ n° 

24.515.646/0001-68 - Reinaldo Castro de Souza, nome fantasia 

“Alambique”, de propriedade dos requeridos, pontuando que não poderia 

ser repassada, uma vez que se tratava de Microempresa Individual, ou 

seja, com registro pessoal e intransferível. Aduz ainda, que o pagamento 

da avença estabelecida entre as partes foi efetuado através da tradição 

de um imóvel de propriedade do segundo requerente, sendo firmado 

contrato de Compra e Venda (ID n° 12331255), o qual adquiriu o 

remanescente de 50% (cinquenta por cento) das empresa acima indicada. 

Relata que em 26/01/2018, por volta das 23h59min, foram surpreendidos 

com uma fiscalização de agentes da Prefeitura Municipal, que implicou na 

interdição e lacração do estabelecimento, por irregularidades constatadas 

em relação ao horário de funcionamento, alteração no CNAE (Código 

Nacional de Atividades Econômicas) e isolamento acústico do local, 

conforme notificado o requerido Reinaldo Castro de Souza em 15/08/2017 

(ID n° 12331269). Ainda, que em face da ausência de recursos para arcar 

com as despesas do projeto e execução do isolamento acústico, orçado 

no valor de R$ 30.480,50 (trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e 

cinquenta centavos), os requerentes fecharam o estabelecimento 

comercial, trazendo-lhes grandes prejuízos de monta material e moral. 

Assim, requerem a concessão da tutela de urgência, determinando-se que 

o requerido Wilson Jose dos Santos se abstenha de inserir o nome do 

segundo requerente nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No mérito, pugna pela a procedência da ação, para condenar dos 

requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000, 00 (vinte mil reais), e ainda, que o requerido Wilson Jose dos 

Santos efetue a devolução do imóvel dado em pagamento do contrato 

firmado entre as partes e os demais valores pagos em razão da transação 

comercial que pretende rescindir. Determinada (ID n° 12521263) a emenda 

a inicial, para fins de comprovação da hipossuficiência alegada pelo 

primeiro requerido Sr. Gutemberg de Souza Silva, que fora atendida 

conforme verifica-se do evento de ID n° 12638954, apresentando 

documentos (ID n° 12638968 e 12638977). Vieram os autos conclusos. É 

a síntese. Decido. Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). 

A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

serem observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica na espécie a configuração do primeiro elemento, uma vez que as 

alegações do requerente e as provas apresentadas, em sede de cognição 

sumária, não apontam para a probabilidade das suas alegações, 

necessitando uma maior dilação probatória. Desta feita, postergo a análise 

da concessão da tutela de urgência para após a apresentação da 
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contestação, a fim de apreciá-la conjuntamente com as provas trazidas 

pelos requeridos. No mais, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 09 de novembro de 2017, às 15h00min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a 

gratuidade da Justiça ao requerente Gutemberg de Souza Silva. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001766-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO BRECIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001766-60.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 116.793,30; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LINDOMAR 

CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO BRECIANI Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

EXEQUENTE, para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001078-35.2016.8.11.0045 REQUERENTE: 

MARCOS VIEIRA DA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. Cumpra-se o despacho exarado na ata 

de audiência, item I (Id n° 12861205). Ordeno ainda, que seja oficiado a 

Junta Comercial da Comarca de Várzea Grande/MT, para que informe a 

este Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias: acerca das datas dos registros de 

abertura e baixas das empresas Vieira Construções Metálicas Ltda-ME - 

CNPJ n° 24.971.491/0001-86 e Cunha Construções Metálicas Ltda. - CNPJ 

n° 02.463.768/0001-27, quem são ou foram seus últimos sócios, nos 

enviando cópia dos prontuários das referidas empresas, existentes em 

seus arquivos. Atente-se a escrivania para encaminhar os documentos 

necessários ao integral cumprimento da presente determinação. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 2726-72.2013.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR GABRIL BOSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ZELFRIDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:MT/14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Posto isto, Julgo Improcedente o pedido deduzido na inicial da presente 

ação cautelar de arresto, conforme fundamentação já exposta, nos 

termos do artigo 485, I do NCPC.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

que, na forma do art. 85 do NCPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais).Transitada em julgado:Extraia-se cópia da presente 

sentença procedendo a sua juntada aos autos do processo executivo em 

apenso (Código: 83966).Em seguida, após o cumprimento das 

formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83966 Nr: 3477-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR GABRIL BOSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ZELFRIDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRAQNZ - 

OAB:OAB14.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Intime-se pessoalmente o exequente, para que dê o regular andamento no 

feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002911-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002911-54.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IRMAOS DOMINGOS LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA - ME VISTO. 

Recebo a emenda à inicial e documentos. Cite-se a executada para pagar 

o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pela executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 
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Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Autorizo a realização de diligências 

nos termos do art. 212, § 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001985-10.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL 

(EMPREGADO/EMPREGADOR), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LOURDES TERESINHA 

CANTONI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE movida por LOURDES TEREZINHA 

CANTONI em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Em síntese, alega que em 23.03.2016 requereu junto à autarquia 

previdenciária através de pedido administrativo a concessão de 

aposentadoria rural por idade, de modo que já fazia jus ao benefício, 

entretanto seu pedido foi indeferido, sob alegação de que não foi 

comprovado o período de carência necessário para sua concessão. Ao 

final, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento do benefício de 

aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento 

administrativo. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

determinou-se a citação do requerido, deferiu-se os benefícios da justiça 

gratuita, bem como no mesmo ato fora designada audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Devidamente citado o requerido apresentou 

contestação e documentos constante dos Ids. 3279517 e 3279592, 

contudo a referida resposta foi direcionada erroneamente a este 

processo, quando deveria ter sido juntada nos autos do processo 

1001905-46.2016, que tramita em outra vara desta comarca, portanto 

estranha aos presentes autos. Logo em seguida o INSS apresentou 

manifestação juntada ao Id.4492346, já direcionada a presente demanda, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação, posto que a autora 

não demonstrou por meio dos documentos juntados aos autos, que 

evidentemente laborou na atividade rural no período alegado, ressaltando 

a ausência dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da 

aposentadoria rural por idade. Durante a instrução do feito fora ouvidas 

três testemunhas, sendo uma delas, por meio de carta precatória, 

conforme Ids n°s 4468799, 4468806, 4468813, 4468839 e 9686905. 

Juntada de sentença de pensão por morte rural concedida a autora em 

razão do falecimento de seu marido (Ids. N°4781803). As partes se 

manifestaram em alegações finais, conforme Ids n°s 9691003 e 9978250. 

Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE tendo as partes 

acima qualificadas. Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente 

na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes 

insertos da Lei 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pelo autor, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios a Previdência Social, fixou a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu art. 48, § 1º, in verbis: Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. [...] § 2° Analisando o 

caso posto, verifica-se que a parte autora preenche o requisito de idade, 

já que contava na data da propositura da ação com 60 anos, eis que 

nascida em 31.07.1956, como comprova os documentos pessoais 

acostados ao Id nº 1695168. Mas, ainda para atendimento do pleito 

formulado impõe-se, a verificação, nos termos da Lei de regência, da 

presença de um início de prova material de exercício de atividade rural, 

que segundo orientação jurisprudencial poderá ser comprovada através 

de documentos públicos e particulares dotados de fé pública ou outros 

documentos idôneos que evidenciem a condição de trabalhador rural, 

senão vejamos: Súmula 73 do TRF4: Admitem-se como início de prova 

material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental. SÚMULA 

Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou outro documento idôneo que 

evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola. SÚMULA Nº 32, da AGU - 

"Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I 

e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Compulsando os autos, verifica-se comprovado o 

início de prova material pelos documentos juntados aos autos, tais como: 

Registro de Casamento com Valdecir Luiz Cantoni, em junho 1979, onde 

consta a sua profissão como agricultor (Id. 1695298), Regularidade Fiscal 

de Imóvel rural do ano de1999, referente a Fazenda Santa Luiza de 

propriedade da autora (Id. 1696086), Certidão de quitação de Tributos do 

ano de 2000(Id. 1696144 e 1696194), Comprovante de Entrada de 

Produtos no Município de Ronda Alta (Ids. 1696156 e 1696419), 

Comprovante de Entrega de Declaração no Incra do ano de 1992 (Id. 

1696444), Documento do Sindicato do ano de 1997 (Ids. 1696452 e 

1696467), Financiamento Rural Junto ao Banco de 1988 até o ano 1991 

(Id. 1696601), além de outros anexados. Aliado aos documentos, têm-se 

os depoimentos colhidos em audiência confirmam o trabalho rural exercido 

pelo autor no período descrito na inicial, ou seja desde 1979, no município 

de Ronda Alta/RS e na cidade de Tapurah no Mato Grosso, este desde o 

ano de 1991 até o ano de 2000 (Ids n°s 4468799, 4468806, 4468813, 

4468839 e 9686905), ano em que a autora migrou para cidade de Lucas 

do Verde e começou a exercer trabalho urbano, com carteira assinada 

desde 2006 até 2011 (conforme atesta sua carteira de trabalho constante 

do Id n° 1696071). Desta forma, as provas documentais apresentadas 

foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em audiência, eis que 

confirmam o exercício da atividade rural por parte do requerente em 

regime de economia familiar e ainda o trabalho urbano, que somam tempo 

suficiente para obtenção do benefício pleiteado. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVIDADE RURAL. 

PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

GENITOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE. 1. É sabido que, diante da 

dificuldade dos trabalhadores rurais em fazer prova do tempo de serviço 

prestado na atividade rurícola, não se exige uma vasta prova documental. 

O legislador exige é que haja início de prova material, corroborado pela 

prova testemunhal, do período em que se pretende o reconhecimento do 

labor rural, respeitado o prazo de carência legalmente previsto no art. 143 

da Lei n. 8.213/91. 2. Verifica-se, no presente caso, que houve o início de 

prova material para a comprovação da atividade rural no período pleiteado 

pela autora na inicial e reconhecido pelas instâncias ordinárias, de 1957 a 

31.12.1964, atestado por robusta prova testemunhal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL : AgRg no REsp 1112785 SC 2009/0054303-6, Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19 de Setembro de 2013, Órgão 

Julgador T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: 25/09/2013). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR E COMO ARRENDATÁRIO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA 

ESPECÍFICA. 1. O tempo de serviço rural para fins previdenciários pode 
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ser demonstrado através de início de prova material, desde que 

complementado por prova testemunhal idônea. Precedentes da Terceira 

Seção desta Corte e do egrégio STJ. 2. Restando comprovado nos autos o 

requisito etário e o exercício da atividade laborativa rural no período de 

carência, há de ser concedida a aposentadoria por idade rural, a contar 

da data do requerimento administrativo (art. 49, inciso II, da Lei de 

Benefícios). 3. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo 

que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de 

decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as 

atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 

do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine 

intervallo). (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 

234045320134049999 PR 0023404-53.2013.404.9999, Orgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação D.E. 26/03/2014, Julgamento 12 de Março de 

2014, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA). Ademais, segundo se 

depreende das provas carreadas aos autos, a autora ainda recebe 

benefício de pensão por morte rural de seu falecido marido, Sr. VALDECIR 

LUIZ CANTONI (Id. 4781803) Assim, estando preenchidos os requisitos 

legais, portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder a 

autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, devido a partir de 23.03.2016 (Id. 1696186), data de entrada do 

requerimento (DER), já considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos. CONCEDO TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA a fim de que o 

requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias 

a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por 

dia de descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo 

Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do 

percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 

11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado 

recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu 

para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para 

pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. 

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a 

sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, 

ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a 

partir da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) a partir de 30/06/2009 a 

25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da 

Lei nº 9494/97) I.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; 

I.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. II) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das 

ADI´s 4357 e 4425 pelo STF); II.1: atualização monetária corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); II.2: juros 

monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto 

que a decisão não está sujeita a reexame necessário, assim as parcelas 

em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, 

inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

às anotações de estilo. Determino que seja riscado dos autos a petição e 

documentos acostados aos Ids ns. 3279517 e 3279592, direcionada 

erroneamente a este processo, quando deveria ter sido juntada nos autos 

do processo 1001905-46.2016, que tramita em outra vara desta comarca, 

portanto estranha aos presentes autos. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 

23 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002162-71.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 31.980,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS 

CARLOS SAVIAN DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. LUIZ CARLOS SAVIAN DOS 

SANTOS ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou a 

requerente na peça inaugural ser portador de enfermidade que o impede 

de exercer suas atividades laborativas habituais, para o seu sustento. 

Requereu a antecipação da tutela, para a implantação do Auxílio Doença 

ou Aposentadoria por Invalidez, mantendo-se a medita antecipatória até o 

final da demanda, condenando o Instituto requerido a conceder o benefício 

pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

deferiu-se a o pedido de tutela antecipada e justiça gratuita, conforme Id n° 

2050197. Regularmente citada, a autarquia informou o cumprimento da 

determinação liminar, bem como ofertou contestação (Ids. 3301460 e 

588647), aduzindo que o autor não comprovou estarem preenchidos os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente 

porque não ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que se encontra insuscetível de 

reabilitação. Suscita prescrição quinquenal de eventuais créditos vencidos 

antes do lustro, que antecede o ajuizamento da ação, e requereu a 

improcedência da ação, e revogação da decisão que concedeu a 

antecipação dos efeitos da tutela, mas caso não seja este o entendimento 

que o inicio do benefício concedido, seja a data da apresentação do laudo 

pericial. Apresentou ainda os quesitos e juntou os documentos. A 

impugnação à contestação foi apresentada, reiterando os argumentos e 

fundamentos da peça inaugural, bem como requerendo a designação de 

perícia médica em caráter de urgência. A perícia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado sob o Id n° 10201645, manifestando-se o 

requerente favorável ao laudo pericial conforme Id n° 10350973, pugnando 

pela procedência da ação. O Instituto réu deu o seu ciente, apenas (Id n° 

10204817). Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a 

matéria “sub judice” não necessita de produção de prova em audiência, 

motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a 

controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. DOS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o 

benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, 

nos seguintes termos: Aposentadoria por invalidez Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 
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por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Quanto ao 

período de carência, verifica-se dos documentos acostados, quais sejam, 

carteira de trabalho e CNIS (Ids. 1971461, 1971463 e 1972225), demonstra 

a qualidade de segurado e a existência de contribuições em número 

suficiente, restando cumprido o requisito previsto no art. 25 da Lei nº 

8.213/91. Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência 

de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, o laudo pericial encartado ao Id n° 10201645, identificou 

clinicamente que o autor possui a patologia classificada como Antropatia 

Traumática de ombro, que provoca muita dor em membro superior 

esquerdo, que foram corroborados pelos exames médicos, acostados aos 

Ids n° 1972277, 1972292,1972303, 1972375 e 1972396, o que o incapacita 

de forma permanente e total desde 2014, de caráter irreversível, 

impedindo-o de exercer suas atividades habituais, como motorista e ou 

operador de máquinas. Assim, devidamente comprovada a incapacidade 

laborativa permanente do autor e sua qualidade de segurado, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Sobre o 

assunto, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal Regional Federal: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO 

INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, na 

forma da Lei nº 8.213/91: 1) auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de 

segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de carência; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias. 2) A aposentadoria por invalidez (art. 42): além dos itens a e b, 

descritos precedentemente, ser o segurado considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 2. No que se refere à incapacidade, o perito médico 

verificou a presença de artrose com aquilose do joelho direito. O expert 

considerou o autor incapaz total permanentemente para a atividade 

habitual de pedreiro desde 09 de março de 2004. 3. A aposentadoria por 

invalidez exige que o segurado seja considerado total e permanentemente 

incapaz para o exercício de qualquer atividade ou trabalho que lhe 

assegure a subsistência. Vale dizer, não há hipótese de reabilitação 

profissional. 4. Se o perito foi taxativo em afirmar que não há possibilidade 

de readaptação em outra profissão que garanta seu sustento, resta 

patente que o autor preencheu todos os requisitos para a concessão da 

aposentadoria por invalidez, consoante fixado no art. 42 da Lei nº 

8.213/91. 5. Não há a necessidade de fixação judicial de limites para a 

realização de perícia médica porquanto a autarquia previdenciária tem a 

obrigatoriedade de fiscalizar os benefícios concedidos com base na 

legislação previdenciária. 6. Sentença que merece ser mantida. No tocante 

aos juros de mora, tem-se que a partir de 30/06/2009 se impõe a aplicação 

do contido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 

11.960/2009. 7. Os honorários advocatícios fixados na sentença estão em 

conformidade com a súmula 111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. 

Apelação do INSS a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá 

parcial provimento. (TRF-1 - AC: 00030219120074013809 

0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO 

JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 

09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por LUIZ CARLOS SAVIAN DOS SANTOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, a partir de 24.06.2016, data da cessação do benefício (Id nº 

1972244), nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, descontadas 

as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, 

respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora 

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei 

definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, 

a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado 

recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu 

para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para 

pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. 

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a 

sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, 

ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a 

partir da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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DA CONCEICAO DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO, ajuizou AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO 

DOENÇA EM AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou a requerente na peça inaugural 

ter sofrido acidente de trabalho na data de 17.02.2015, ficando 

imprensado entre o tornozelo e a pélvis, no elevador do armazém de 

grãos, o qual presta serviços, fato que resultou em lesão definitiva do 

membro inferior esquerdo, com sequelas definitivas na pélvis e tornozelo 

esquerdo, enfermidade que o impede de exercer suas atividades 

laborativas habituais, que exijam o mínimo de esforço, até de ficar sentado 

por longo período. Que recebeu benefício desde 08.04.2015, mantido 

somente até a data de 20.10.2016. Requereu a antecipação da tutela, para 

a conversão do Auxílio Doença em Acidentário e/ou Aposentadoria por 

Invalidez, mantendo-se a medita antecipatória até o final da demanda, 

condenando o Instituto requerido a conceder o benefício pleiteado. Com a 

inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, deferiu-se apenas o 

pedido de gratuidade justiça, postergando a liminar, conforme Id n° 

2050197. Regularmente citada, a ré ofertou contestação e documentos 

(Ids. 9264073 e 9264077), aduzindo que o autor não comprovou estarem 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente 

para o trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que se 

encontra insuscetível de reabilitação. Suscita prescrição quinquenal de 

eventuais créditos vencidos antes do lustro, que antecede o ajuizamento 

da ação, e requereu a improcedência da ação, apresentou ainda os 

quesitos e juntou os documentos. A impugnação à contestação foi 

apresentada, reiterando os argumentos e fundamentos da peça inaugural, 

bem como requerendo a designação de perícia médica em caráter de 

urgência. Informação do autor de que o benefício ao autor foi 

restabelecido administrativamente até a data de 15.03.2018. A perícia foi 

realizada e o Laudo encontra-se acostado sob o Id n° 10893521, 

manifestando-se o requerente favorável ao laudo pericial conforme Id n° 

10910269, pugnando contudo a intimação do perito, para apresentar 

respostas aos quesitos suplementares. O Instituto réu manteve-se inerte. 

Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria “sub 

judice” não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pelo 

autor, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Auxílio-doença Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Quanto ao período de carência, verifica-se do 

documento acostado, qual seja, o CNIS (Id. 3258253), demonstra a 

qualidade de segurado e a existência de contribuições em número 

suficiente, tanto que vem recebendo benefício até a presente data, 

deferido administrativamente, restando cumprido o requisito previsto no 

art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que envolve a 

verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial encartado 

ao Id n° 10893521, identificou clinicamente que o autor possui a patologia 

classificada como Discopatia degenerativa lombar e dorsalgia irradiada a 

membros inferiores após o trauma, que foram corroborados pelos exames 

médicos, acostados aos Ids n° 9945238, o que o incapacita de forma 

permanente e total desde a data do acidente, ocorrido em 17.02.2015, de 

caráter irreversível, impedindo-o de exercer suas atividades habituais, de 

modo que indefiro o pedido do autor de respostas a quesitos 

suplementares, já que o autor, conforme laudo juntado encontra-se 

incapacitado definitivamente. Assim, devidamente comprovada a 

incapacidade laborativa permanente do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal 

Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS 

JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos 

para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 

segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o perito médico verificou a presença de artrose com 

aquilose do joelho direito. O expert considerou o autor incapaz total 

permanentemente para a atividade habitual de pedreiro desde 09 de março 

de 2004. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. 4. Se o perito foi 

taxativo em afirmar que não há possibilidade de readaptação em outra 

profissão que garanta seu sustento, resta patente que o autor preencheu 

todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Não há a necessidade 

de fixação judicial de limites para a realização de perícia médica porquanto 

a autarquia previdenciária tem a obrigatoriedade de fiscalizar os 

benefícios concedidos com base na legislação previdenciária. 6. Sentença 

que merece ser mantida. No tocante aos juros de mora, tem-se que a partir 

de 30/06/2009 se impõe a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 7. Os honorários 

advocatícios fixados na sentença estão em conformidade com a súmula 

111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. Apelação do INSS a que se nega 

provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 

00030219120074013809 0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação aviada por ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO 

DO NASCIMENTO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez, a partir de 17.02.2015, nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a 

titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal 

Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual 

dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem 

natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, 

quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% 

ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de 

vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. E uma vez 

estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua 

aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou 

seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir 

da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual 

entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 
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Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. Determino que seja efetuado o 

pagamento dos honorários do perito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001435-15.2016.8.11.0045; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, 

CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REGINIEL 

DOS SANTOS REIS Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. REGINIEL DOS SANTOS, ajuizou AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou a requerente na peça inaugural 

sofrer de enfermidade que o impede de realizar suas atividades habituais, 

tendo requerido administrativamente benefício, contudo foi indeferido. 

Requereu a antecipação da tutela, para a concessão de Auxílio Doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo, ou seja, 18.02.2016, mantendo-se a medida antecipatória 

até o final da demanda, condenando o Instituto requerido a conceder o 

benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

deferiu-se a liminar e o pedido de gratuidade justiça, conforme Id n° 

1537998. Regularmente citada, a ré ofertou contestação e documentos 

(Ids. 6712419 e 6712420), aduzindo que o autor não comprovou estarem 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente 

para o trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que se 

encontra insuscetível de reabilitação. Suscita prescrição quinquenal de 

eventuais créditos vencidos antes do lustro, que antecede o ajuizamento 

da ação, e requereu a improcedência da ação, apresentou ainda os 

quesitos e juntou os documentos. A impugnação à contestação foi 

apresentada (Id. 6841280), reiterando os argumentos e fundamentos da 

peça inaugural, bem como requerendo a designação de perícia médica em 

caráter de urgência. A perícia foi realizada e o Laudo encontra-se 

acostado sob o Id n° 8282428, manifestando-se o requerente favorável ao 

laudo pericial conforme Id n° 8314191. O Instituto réu manteve-se inerte. 

Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria “sub 

judice” não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pelo 

autor, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Auxílio-doença Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Quanto ao período de carência, verifica-se do 

documento acostado, qual seja, o CNIS (Id. 1530210 p. 19), demonstra a 

qualidade de segurado e a existência de contribuições em número 

suficiente, restando cumprido o requisito previsto no art. 25 da Lei nº 

8.213/91. Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência 

de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, o laudo pericial encartado ao Id n° 8282428, identificou 

clinicamente que o autor possui a patologia classificada como Dorsalgia 

por Discopatia degenerativa que provoca dor intensa irradiada a membros 

inferiores, CID M542 e M545, que foram corroborados pelos exames 

médicos, acostados aos Ids n° 1530210 p.20/22, o que o incapacita de 

forma permanente e total desde o ano de 2015, de caráter irreversível, 

impedindo-o de exercer suas atividades habituais. Assim, devidamente 

comprovada a incapacidade laborativa permanente do autor e sua 

qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do 

Colendo Tribunal Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS 

JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos 

para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 
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segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o perito médico verificou a presença de artrose com 

aquilose do joelho direito. O expert considerou o autor incapaz total 

permanentemente para a atividade habitual de pedreiro desde 09 de março 

de 2004. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. 4. Se o perito foi 

taxativo em afirmar que não há possibilidade de readaptação em outra 

profissão que garanta seu sustento, resta patente que o autor preencheu 

todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Não há a necessidade 

de fixação judicial de limites para a realização de perícia médica porquanto 

a autarquia previdenciária tem a obrigatoriedade de fiscalizar os 

benefícios concedidos com base na legislação previdenciária. 6. Sentença 

que merece ser mantida. No tocante aos juros de mora, tem-se que a partir 

de 30/06/2009 se impõe a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 7. Os honorários 

advocatícios fixados na sentença estão em conformidade com a súmula 

111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. Apelação do INSS a que se nega 

provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 

00030219120074013809 0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação aviada por REGINIEL DOS SANTOS em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando 

o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, a partir de 18.02.2016 (DER – Id 1530261 – p.24), nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a 

titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal 

Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual 

dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem 

natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, 

quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% 

ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de 

vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. E uma vez 

estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua 

aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou 

seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir 

da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual 

entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. Determino que seja efetuado o 

pagamento dos honorários do perito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004684-71.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 49.651,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VERA INES 

DESSOY CURADOR: CRISTIANE MANTELLI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. VERA INES DESSOY, 

neste ato representada por sua curadora, Cristiane Mantelli, ajuizou AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou a requerente na peça inaugural 

sofrer de enfermidade que a impede de realizar suas atividades habituais, 

tendo requerido administrativamente benefício, contudo foi indeferido. 

Requereu a antecipação da tutela, para a concessão de Auxílio Doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo, ou seja, 19/08/2016, mantendo-se a medida antecipatória 

até o final da demanda, condenando o Instituto requerido a conceder o 

benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

a liminar foi postergada, deferindo-se o pedido de gratuidade justiça, 

conforme Id n° 4495199. Regularmente citada, a ré ofertou contestação e 

documentos (Ids. 5495806 e 5495823), aduzindo que a autora não 

comprovou estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão 

do benefício pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total e 

permanente para o trabalho, além de não ter carreado aos autos provas 

de que se encontra insuscetível de reabilitação. Suscita prescrição 

quinquenal de eventuais créditos vencidos antes do lustro, que antecede 

o ajuizamento da ação, e requereu a improcedência da ação, apresentou 

ainda os quesitos e juntou os documentos. A impugnação à contestação 

foi apresentada (Id. 5778600), reiterando os argumentos e fundamentos 

da peça inaugural, bem como requerendo a designação de perícia médica 

em caráter de urgência. Documentos juntados pela autora, requerendo a 

reconsideração do pedido de liminar (5815625, 5815732 e 5815661). 

Decisão deferindo pedido de prova emprestada produzida nos autos da 

ação de curatela (Id. 6763506). Decisão concedendo tutela antecipada (Id. 

5860429). Cópia do processo de Curatela e Laudo Pericial realizado 

juntados sob o Id 9380801, manifestando-se o requerente favorável ao 

laudo pericial conforme Id n° 9380783. O Instituto réu manteve-se inerte 

(Id. 11749870). Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 
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definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. DOS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o 

benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, 

nos seguintes termos: Aposentadoria por invalidez Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Quanto ao 

período de carência, verifica-se do documento acostado, qual seja, o CNIS 

(Id. 5495823), onde expressa a última remuneração da autora no mês de 

agosto de 2016, demonstra a qualidade de segurado e a existência de 

contribuições em número suficiente, restando cumprido o requisito 

previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que envolve 

a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial encartado 

ao Id n° 9380801, identificou clinicamente que a autora possui a patologia 

classificada como Demência na doença de Alzheimer, CID 10 F00, que 

foram corroborados pelos exames médicos, acostados aos Ids n° 

4476880 e 4477395, o que a incapacita de forma permanente e total desde 

o ano de 2016, de caráter irreversível, impedindo-a de exercer suas 

atividades habituais. Constatou-se ainda que a autora desde o ano de 

2016 necessita de auxílio para fazer sua higiene pessoal, comer, tomar 

banho e medicação, bem como encontra-se incapaz para administrar suas 

rendas e bens, está atualmente acamada e internada (Ids. 5815625, 

5815732 e 5815661), o que justifica o deferimento do pedido de adicional 

de 25% por cento, nos termos do art. 45, da Lei 8213/91. Assim, 

devidamente comprovada a incapacidade laborativa permanente da autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez, com o adicional de 25%, sobre a renda, já 

que necessita de ajuda de terceiros, para realização de atividades 

rotineiras de seu cotidiano. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do 

Colendo Tribunal Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS 

JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos 

para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 

segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o perito médico verificou a presença de artrose com 

aquilose do joelho direito. O expert considerou o autor incapaz total 

permanentemente para a atividade habitual de pedreiro desde 09 de março 

de 2004. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. 4. Se o perito foi 

taxativo em afirmar que não há possibilidade de readaptação em outra 

profissão que garanta seu sustento, resta patente que o autor preencheu 

todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Não há a necessidade 

de fixação judicial de limites para a realização de perícia médica porquanto 

a autarquia previdenciária tem a obrigatoriedade de fiscalizar os 

benefícios concedidos com base na legislação previdenciária. 6. Sentença 

que merece ser mantida. No tocante aos juros de mora, tem-se que a partir 

de 30/06/2009 se impõe a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 7. Os honorários 

advocatícios fixados na sentença estão em conformidade com a súmula 

111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. Apelação do INSS a que se nega 

provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 

00030219120074013809 0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação aviada por VERA INES DESSOY em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu 

a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, a partir de 19.08.2016 (DER – Id 4477268), nos termos do artigo 

42 e seguintes da Lei 8.213/, com o adicional de 25% por cento, nos 

termos do art. 45, da Lei 8213/91, descontadas as parcelas já pagas a 

titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal 

Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual 

dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem 

natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, 

quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% 

ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de 

vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. E uma vez 

estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua 

aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou 

seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir 

da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual 

entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. Determino que seja efetuado o 
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pagamento dos honorários do perito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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Processo Número: 1002432-95.2016.8.11.0045
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002432-95.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO 

(DIB), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GILBERTO ANTONIO RIGO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. GILBERTO ANTONIO RIGO, neste ato 

representada por sua curadora, Cristiane Mantelli, ajuizou AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou a requerente na peça inaugural 

sofrer de enfermidade que a impede de realizar suas atividades habituais, 

tendo requerido administrativamente benefício, contudo foi indeferido. 

Requereu a antecipação da tutela, para a concessão de Auxílio Doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo, ou seja, 13.04.2016, mantendo-se a medida antecipatória 

até o final da demanda, condenando o Instituto requerido a conceder o 

benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

a liminar foi postergada, deferindo-se o pedido de gratuidade justiça, 

conforme Id n° 3044855. Regularmente citada, a ré ofertou contestação e 

documentos (Ids. 6026927 e 6026928), aduzindo que o autor não 

comprovou estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão 

do benefício pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total e 

permanente para o trabalho, além de não ter carreado aos autos provas 

de que se encontra insuscetível de reabilitação. Suscita prescrição 

quinquenal de eventuais créditos vencidos antes do lustro, que antecede 

o ajuizamento da ação, e requereu a improcedência da ação, apresentou 

ainda os quesitos e juntou os documentos. A impugnação à contestação 

foi apresentada (Id. 7976091), reiterando os argumentos e fundamentos 

da peça inaugural, bem como requerendo a designação de perícia médica 

em caráter de urgência. Laudo pericial juntado sob o Id. 11976242, 

manifestando-se o requerente favorável ao laudo pericial conforme Id n° 

12107707. O Instituto réu manteve-se inerte. Os autos vieram-me 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita 

de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na 

comprovação da qualidade de segurado, bem como na incapacidade 

laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o 

deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pelo autor, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do beneficio formulado. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria 

por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 

Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Auxílio-doença Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Quanto ao período de carência, verifica-se do 

documento acostado, qual seja, o CNIS (Id. 6026928), onde expressa a 

última remuneração no ano de 2016, demonstra a qualidade de segurado e 

a existência de contribuições em número suficiente, restando cumprido o 

requisito previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se 

a necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial encartado 

ao Id n° 11976242, identificou clinicamente que o autor possui a patologia 

classificada como Lombalgia, ou seja, dor em região lombar bilateralmente, 

decorrente do trabalho, desde 2015, que foram corroborados pelos 

exames médicos, acostados aos Ids n° 2998639, 2998641 e 2998650, o 

que a incapacita de forma temporária e total desde o ano de 2015, 

impedindo-o de exercer suas atividades habituais por tempo 

indeterminado. Assim, devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

temporária e por tempo indeterminado do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de auxilio doença. 

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal Regional 

Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE 

MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 

segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o perito médico verificou a presença de artrose com 

aquilose do joelho direito. O expert considerou o autor incapaz total 

permanentemente para a atividade habitual de pedreiro desde 09 de março 

de 2004. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. 4. Se o perito foi 

taxativo em afirmar que não há possibilidade de readaptação em outra 

profissão que garanta seu sustento, resta patente que o autor preencheu 

todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Não há a necessidade 

de fixação judicial de limites para a realização de perícia médica porquanto 

a autarquia previdenciária tem a obrigatoriedade de fiscalizar os 

benefícios concedidos com base na legislação previdenciária. 6. Sentença 

que merece ser mantida. No tocante aos juros de mora, tem-se que a partir 

de 30/06/2009 se impõe a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 7. Os honorários 

advocatícios fixados na sentença estão em conformidade com a súmula 

111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. Apelação do INSS a que se nega 

provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 

00030219120074013809 0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação aviada por GILBERTO ANTONIO RIGO em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando 

o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de auxilio doença, a 

partir de 13.04.2016 (DER – Id 2998637), nos termos do artigo 42 e 

seguintes da Lei 8.213/, descontadas as parcelas já pagas a titulo de 

auxilio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal 

Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual 

dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem 

natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, 
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quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% 

ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de 

vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. E uma vez 

estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua 

aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou 

seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir 

da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual 

entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. Determino que seja efetuado o 

pagamento dos honorários do perito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003656-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003656-68.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 13.260,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONVERSÃO, 

RESTABELECIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABRICIO GOMES FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. FABRICIO GOMES FRANÇA, neste ato 

representada por sua curadora, Cristiane Mantelli, ajuizou AÇÃO DE 

REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustentou o requerente na peça inaugural 

sofrer de enfermidade, após acidente de trânsito ocorrido em 24.10.2009, 

que o impede de realizar suas atividades habituais, tendo requerido 

administrativamente benefício, que foi deferido desde a data de 

12.11.2009, cessado em 29.09.2016. Requereu a antecipação da tutela, 

para a concessão de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, 

com adicional de 25%, eis que necessita de ajuda de terceiros, desde a 

data do requerimento administrativo, ou seja, 29.09.2016 mantendo-se a 

medida antecipatória até o final da demanda, condenando o Instituto 

requerido a conceder o benefício pleiteado. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial, a liminar foi postergada, deferindo-se o 

pedido de gratuidade justiça, conforme Id n° 4180958. Regularmente 

citada, a ré ofertou contestação e documentos (Ids. 4951445 e 4951475), 

aduzindo que o autor não comprovou estarem preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente porque não 

ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além de não ter 

carreado aos autos provas de que se encontra insuscetível de 

reabilitação. Suscita prescrição quinquenal de eventuais créditos vencidos 

antes do lustro, que antecede o ajuizamento da ação, e requereu a 

improcedência da ação, apresentou ainda os quesitos e juntou os 

documentos. A impugnação à contestação foi apresentada (Id. 5074594), 

reiterando os argumentos e fundamentos da peça inaugural, bem como 

requerendo a designação de perícia médica em caráter de urgência. 

Laudo pericial juntado sob o Id. 11976755, manifestando-se o requerente 

favorável ao laudo pericial conforme Id n° 11983520. O Instituto réu 

manteve-se inerte. Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. DOS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o 

benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, 

nos seguintes termos: Aposentadoria por invalidez Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Quanto ao 

período de carência, verifica-se do documento acostado, qual seja, o CNIS 

(Id. 4951475), onde expressa que o autor vinha recebendo benefício 

desde 2009 até 29.09.2016, demonstra a qualidade de segurado e a 

existência de contribuições em número suficiente, restando cumprido o 

requisito previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se 

a necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial encartado 

ao Id n° 11976755, identificou clinicamente que o autor possui as 

seguintes patologias classificadas como: Transtorno Delirante Orgânico, 

tipo Esquizofrênico (CID 10-F06 2), Transtorno de Personalidade (CID 

10-F07 0), Síndrome Pós Traumática (CID 10-F07 2), Transtorno Bipolar 

Episódico atual maníaco com sintomas psicótico (CID 10-F31 2), desde 

2010, após acidente de trânsito, que foram corroborados pelos exames 

médicos acostados a inicial, o que a incapacita de forma permanente e 

total desde o ano de 2010, impedindo-o de exercer suas atividades 
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habituais. Assim, devidamente comprovada a incapacidade laborativa 

permanente do autor e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o 

deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Contudo improcede 

o pedido do autor do adicional de 25%, considerando que o Laudo Médico 

acusa que o requerente não necessita de auxilio de terceiros para 

realização das tarefas do cotidiano, de modo que tal pedido deve ser 

indeferido. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal 

Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS 

JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos 

para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o 

segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No que se refere 

à incapacidade, o perito médico verificou a presença de artrose com 

aquilose do joelho direito. O expert considerou o autor incapaz total 

permanentemente para a atividade habitual de pedreiro desde 09 de março 

de 2004. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. 4. Se o perito foi 

taxativo em afirmar que não há possibilidade de readaptação em outra 

profissão que garanta seu sustento, resta patente que o autor preencheu 

todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Não há a necessidade 

de fixação judicial de limites para a realização de perícia médica porquanto 

a autarquia previdenciária tem a obrigatoriedade de fiscalizar os 

benefícios concedidos com base na legislação previdenciária. 6. Sentença 

que merece ser mantida. No tocante aos juros de mora, tem-se que a partir 

de 30/06/2009 se impõe a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 7. Os honorários 

advocatícios fixados na sentença estão em conformidade com a súmula 

111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 8. Apelação do INSS a que se nega 

provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 

00030219120074013809 0003021-91.2007.4.01.3809, Relator: JUIZ 

FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 

15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 651). Posto isto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada por FABRICIO 

GOMES FRANÇA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu CONCEDER ao autor o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir de 29.09.2016 (DER – Id. 

3689184), nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, descontadas 

as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no trâmite processual, e, 

respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora 

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei 

definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, 

a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado 

recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu 

para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para 

pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. 

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a 

sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, 

ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a 

partir da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). II) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) II.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; II.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo benefício de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. Determino que seja efetuado o 

pagamento dos honorários do perito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003009-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO NUSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003009-73.2016.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: ALDO NUSS 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇAO MONITÓRIA, tendo as partes acima 

identificadas. As partes, conforme petição juntada no evento de ID n° 

8745975, entabularam acordo englobando a presente demanda, 

requerendo a sua homologação e suspensão de feito até o integral 

cumprimento da avença. Pois bem, verificando que o acordo fora assinado 

pelas partes, com o devido reconhecimento de firma de suas assinaturas 

e seus procuradores (ID n° 8745981), bem como dos advogados que 

possuem poderes para transigir, conforme procurações anexas aos 

documentos de ID n° 3286258 e 3286262, a homologação de rigor se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos o presente acordo de pp. 88/93, havido entre as partes nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. SUSPENSO o trâmite 

processual pelo prazo de 20 (vinte) dias, para que a parte requerente 

manifeste-se, informando ao Juízo acerca do integral cumprimento do 

acordo, apresentando nos autos os documentos necessários. Sem custas 

remanescentes, nos termos do art. 90 § 3º do CPC e honorários da forma 

pactuada (“item 8”– ID n° 8745975 – p. 04) Transitada em julgado, 

certifique-se e aguardem-se os presentes autos em cartório, conforme 

acima determinado. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29095 Nr: 3524-47.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira de Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado por parte do falecido e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da 

cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35408 Nr: 7-63.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24964 Nr: 4260-02.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalurgica Brasil Central

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves da Silva, Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Leite Chaves - 

OAB:10486/DF, Tainá Azevedo Gasparim - OAB:OAB/DF 29.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:MT - 2342 - A, Carlos Soares Rocha - OAB:9567

 Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que, ainda que de forma 

longínqua, uma das alegações da parte cinge-se a uma discussão que, em 

tese, caberia em sede de exceção, qual seja a regularidade formal do 

título.No entanto, malgrado tente a parte resistir a uma execução, o fato é 

que o presente feito não encontra-se em fase executiva, eis que, desde o 

trânsito em julgado da sentença, não houvera qualquer requerimento de 

cumprimento de sentença ou mesmo a prática de qualquer ato 

executivo.Portanto, a via de impugnação eleita no presente caso não se 

mostra a mais adequada para a discussão que se pretende.Assim, deixo 

de conhecer da exceção, eis que não há execução.Quanto ao cabimento 

do pagamento das custas e honorários advocatícios, a jurisprudência 

pátria solidificou o entendimento de que somente são cabíveis a sua 

aplicação quanto do acolhimento, ainda que parcial, da exceção, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, deixo de condenar o excipiente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21880 Nr: 1241-85.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das informações de fls. 121/123, determino novamente a 

expedição das requisições de pequeno valor, anotando-se a preferência 

em razão da idade.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 3035-10.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, deixo de analisar o pedido de fls. 142/verso, eis que 

efetivado de forma não condizente com o que se espera de uma petição.

 Ademais, deve o Sr. Advogado ser notificado que a alteração de autos 

processuais, como no caso mencionado, pode acarretar inclusive 

responsabilização.

 Cumpra-se a decisão de fls. 142.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35018 Nr: 4031-71.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Vitorino da Silva Junior, Juliana Bueno 

Quinelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Inicialmente, deixo de analisar o pedido de fls. 142/verso, eis que 

efetivado de forma não condizente com o que se espera de uma petição.

 Ademais, deve o Sr. Advogado ser notificado que a alteração de autos 

processuais, como no caso mencionado, pode acarretar inclusive 

responsabilização.

 Cumpra-se a decisão de fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100379 Nr: 2450-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandra Teles Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.Efetue-se o 

cancelamento da distribuição. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 819-81.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jaques de Mesquita, Valdete Padilha de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Indefiro o pedido de fls. 209, eis que o veículo ali mencionado não fora 

objeto do acordo.

 Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, retornem-se os 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 1707-06.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Belfort Vieira - ME, Carlos da 

Silva Belfort Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017-Gab).

Trata-se de execução fiscal em que, após a citação do executado, não 

houve o pagamento espontâneo da dívida.

Em manifestação, a parte exequente requer a suspensão do processo 

enquanto aguarda a consolidação do parcelamento.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

Com efeito, regularmente citado, o executado não efetuou o pagamento da 

dívida e frustraram-se as tentativas de penhora.

Em manifestação, a exequente noticia que aguarda a consolidação do 

parcelamento postulado pela parte executada, culminando com a 

suspensão da exigibilidade dos créditos vinculados ao feito executivo e, 

por conseguinte, postulando nova suspensão do processo fulcrado nos 

artigos 921 e 313, II do CPC.

De fato, o artigo 313, II do CPC prevê hipótese de suspensão do processo 

por convenção das partes, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal e sem baixa 

na distribuição.

Todavia, as execuções fiscais são regidas por norma especial e a Lei de 

Execução Fiscal – LEF dispõe em seu artigo 40, caput, que o “Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição”.

De conseguinte, acerca do prazo de suspensão, importante destacar que 

o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição, o que vai ao encontro do §2º do artigo 40 da LEF.

Devido a não efetivação de constrição de bens do devedor e 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Nesse panorama, este Juízo DEFERE a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do 

prazo prescricional, inteligência do §1º do artigo 921 do CPC, c/c artigo 40, 

§2º da LEF.

INTIME-SE a Fazenda Pública exequente mediante carga dos autos para os 

fins do artigo 40, §1º da LEF.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BEATRIZ BOTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se a demanda de natureza 

previdenciária ajuizada por SALETE BEATRIZ BOTH em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos, visando à 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. Despachada a 

inicial, foi determinada a citação do réu que, por sua vez, não apresentou 

contestação no prazo legal (Id n. 10734678). Vieram os autos conclusos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 405 de 832



DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que pese à certidão 

acostada no evento n. 10734678 noticiando que o réu não apresentou 

contestação, descabe reputa-se que à aplicação no caso em tela os 

efeitos advindos da revelia, tendo em vista que a natureza da demanda, 

que visa o acertamento do direito que poderá culminar no dispêndio de 

verba pública, se trata de direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II 

do Código de Processo Civil. Apesar disso, DECRETA-SE a revelia do réu, 

mas os efeitos estatuídos no art. 344 não serão aplicados no caso em 

destaque, tendo em vista que a demanda versa sobre direitos 

indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

devendo ser demonstrado o seguinte aspecto: A) a comprovação da 

atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018 às 15h00min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 20 de abril de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000524-41.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se 

de ação de concessão de benefício assistencial ajuizada por MARIA 

ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), visando à concessão de benefício de natureza 

assistencial destinada à pessoa com deficiência, ambos qualificados no 

encarte processual. A petição inicial foi recebida e determinada a citação 

do réu (Id n. 7128211). Acostado processo administrativo federal. Apesar 

de citado, o réu não apresentou contestação (Id n. 10734706). Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese à certidão acostada no evento n. 10734706 noticiando que o réu não 

apresentou contestação, descabe a aplicação dos efeitos materiais 

advindos da revelia, tendo em vista a natureza da demanda, que visa o 

acertamento do direito, o qual poderá culminar no dispêndio de verba 

pública, razão pela qual se trata de direito indisponível, conforme o art. 

345, inciso II do Código de Processo Civil. Apesar disso, DECRETA-SE a 

revelia do réu, mas os efeitos estatuídos no art. 344 não serão aplicados 

no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa sobre direitos 

indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) a 

comprovação de que a autora é pessoa portadora de deficiência, ou seja, 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições; 1 – Desta feita, considerando a necessidade de se realizar 

perícia para averiguar se há incapacidade da requerente, NOMEIA-SE 

como perito o médico Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 

7805), telefone 66-3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC[1]). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. 2 – Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). 3 – Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[2], devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[3]). 4 – As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. 5 – Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[4]. 6 – Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários. 7 – Sem prejuízo, este Juízo 

DETERMINA que a assistente social cadastrada promova a realização de 

estudo social quanto a realidade econômica das parte autora, 

descrevendo a renda mensal familiar e aspectos socioeconômicos, 

consignando-se o prazo de 20 (vinte) dias. 8 – Após, sendo acostado o 

laudo social na forma do item “7”, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, possam se manifestar. 9 – Realizados os atos 

acima, remetam-se os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Água Boa/MT, 20 de abril de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 466. O perito cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. [2] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. 

[4]Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000533-03.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se 
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de ação de concessão de benefício assistencial ajuizada por SUELLY 

PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), visando à concessão de benefício de natureza 

assistencial destinada à pessoa com deficiência, ambos qualificados no 

encarte processual. A petição inicial foi recebida e determinada a citação 

do réu (Id n. 7259124). Acostado processo administrativo federal. Apesar 

de citado, o réu não apresentou contestação (Id n. 10734729). Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese à certidão acostada no evento n. 10734729 noticiando que o réu não 

apresentou contestação, descabe a aplicação dos efeitos materiais 

advindos da revelia, tendo em vista a natureza da demanda, que visa o 

acertamento do direito, o qual poderá culminar no dispêndio de verba 

pública, razão pela qual se trata de direito indisponível, conforme o art. 

345, inciso II do Código de Processo Civil. Apesar disso, DECRETA-SE a 

revelia do réu, mas os efeitos estatuídos no art. 344 não serão aplicados 

no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa sobre direitos 

indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) a 

comprovação de que a autora é pessoa portadora de deficiência, ou seja, 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições; B) demonstração da hipossuficiência econômica; 1 – Desta 

feita, considerando a necessidade de se realizar perícia para averiguar se 

há incapacidade da requerente, NOMEIA-SE como perito o médico Dr. 

Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 66-3468-3541, 

que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC[1]). A data da realização da perícia deverá 

ser indicada pelo perito nomeado e certificado nos autos, ocasião em que 

o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado. 2 – Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 3 – Sendo 

indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, DETERMINO a 

intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[2], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[3]). 4 – As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. 5 – 

Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[4]. 6 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários. 7 

– Sem prejuízo, este Juízo DETERMINA que a assistente social cadastrada 

promova a realização de estudo social quanto a realidade econômica da 

parte autora, descrevendo a renda mensal familiar e aspectos 

socioeconômicos, consignando-se o prazo de 20 (vinte) dias. 8 – Após, 

sendo acostado o laudo social na forma do item “7”, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam se manifestar. 9 – 

Realizados os atos acima, remetam-se os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Água Boa/MT, 20 de abril de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 

466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. [2] Art. 474. As partes 

terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo 

perito para ter início a produção da prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará 

perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para 

a entrega do laudo. [4]Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000535-70.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se 

de ação ordinária que visa à obtenção de benefício previdenciário ajuizada 

por NELSI WAGNER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos. Após a prática de alguns atos 

processuais, a autora manifestou nos autos pela desistência da demanda 

(evento n. 11801763). É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que a autora informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de abril de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023248 Nr: 5026-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Considerando que o crime de ameaça e tortura são de ação penal pública, 

incabível ação penal privada em relação a eles, razão pela qual deixo de 

procedimentalizar qualquer ato processual em relação a imputação de tais 

delitos.

 Quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria, tratando-se eles de 

delitos os quais procedem-se mediante ação penal privada determino que 

sejam os autos encaminhados a Sra. Conciliadora do Juizado Especial 

para o aprazamento de audiência de tentativa de conciliação entres as 

partes.

 Não sendo obtida a conciliação, desde já determino que seja dado vista 

dos autos ao Ministério Público para eventual apresentação de proposta 

de transação penal.

 Deixo de analisar os pedidos de fls. 70/78, eis que o presente momento 

processual é totalmente inoportuno para a referida análise, mormente 

porque o presente feito tramita nos juizados especiais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-81.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 8010151-81.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Vistos etc. Não recebo o recurso 

inominado, vez que interposto extemporaneamente, ou seja, antes mesmo 

de haver a homologação judicial do projeto de sentença do juiz leigo, 

sendo que quando intimada para manifestar-se sobre a referida 

homologação a parte requerida nada falou, nascendo aí a coisa julgada, 

conforme certificado (art. 42, caput, c/c os artigos, 41 e 42, todos da Lei 

nº. 9099/95). Assim, corrija-se a distribuição e a autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que se trata de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 23 de abril de 2018 Jean 

Louis Maia Dias Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1000636-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Inicialmente, deixo de receber o recurso 

inominado interposto pela requerida Magazine Luiza, eis que, conforme 

certificado no id nº 12272476, fora apresentado extemporaneamente. Sem 

prejuízo, sendo tempestivo o recurso inominado apresentado pelo 

requerido Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, e já encontrando-se nos 

autos o comprovante de recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o 

reclamado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 23 de abril de 2018 Jean Louis Maia Dias Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80084 Nr: 1291-02.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA AUGUSTO DE 

OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro pedido da DPE de Ref. 46.

Às providências.

Alto Araguaia–MT, 19 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 3982-23.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145/MS

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 1169-96.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI CORNÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Autos n. 1169-96.2011.811.0020 (cód. 33633).

Vistos.

 1. Malgrado a manifestação ministerial de fl. 491, aportaram aos autos as 

certidões de comparecimento do reeducando.

2. Noutra banda, verifico que o reeducando constituiu advogado (fls. 

481/482), assim, INTIME-SE a defesa para manifestar-se acerca do cálculo 

de pena e sua homologação.

3. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 1725-06.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO UARLEI REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Autos n. 1725-06.2008.811.0020 (cód. 24199).Vistos.1. Trata-se 

processo executivo de pena constando como recuperando TIAGO UARLEI 

REZENDE, condenado à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão, atualmente em regime semiaberto.2. A defesa apresentou pedido 

de livramento condicional, carreando ao feito atestado de bom 

comportamento carcerário (fls. 672/677). 3. Instado a se manifestar, o 

ínclito representante do Ministério Público Estadual manifestou-se no 

sentido de que o recuperando preencheu os requisitos delineados no art. 

83, do Estatuto Penal.É o que tinha a ser relatado.FUNDAMENTO E 

DECIDO.4. Conforme o cálculo de pena de fl. 662, o quesito temporal 
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relativo ao crime hediondo (2/3), foi contemplado no dia 08/02/2017.5. O 

reeducando não é reincidente específico quanto ao delito praticado.6. Os 

demais requisitos do art. 83 do Código Penal também são verificáveis para 

o caso concreto (possibilidade de subsistência própria do reeducando 

mediante trabalho lícito e constatação de condições pessoais). [...] 9. Pois 

bem, com fundamento nos artigos 83 e seguintes do Código Penal, 

combinados com os artigos 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, 

estando estes autos em conformidade com os eventos da execução, não 

apresentada incongruência matemática HOMOLOGO o cálculo de pena de 

fl. 662 e CONCEDO ao recuperando TIAGO UARLEI REZENDE, qualificado 

nos autos, o livramento condicional, estabelecendo que o período de prova 

se estenderá até o dia 30/11/2018 (data do término da pena, conforme 

planilha de cálculo de fl. 662), posto que corresponde ao tempo que resta 

da pena.10. No termos do art. 137 da Lei de Execução Penal, DESIGNO o 

dia 07/06/2018, às 13h30min, para realização de audiência admonitória.11. 

CIENTIFIQUE-SE o MPE e a defesa acerca da audiência aprazada.12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

18 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 975-67.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 Autos n. 975-67.2009.811.0020 (cód. 26558).

Recuperando: Ademilton Barbosa dos Santos.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado ADEMILTON 

BARBOSA DOS SANTOS, condenado à pena de 09 (nove) anos e 01 (um) 

mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no 

art. 214, caput, do Código Penal.

2. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela homologação do cálculo de 

pena, ao passo que a defesa devolveu os autos sem manifestação.

3. Os autos vieram conclusos.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 4. Apreciando os autos, verifico que foi cumprida integralmente a pena 

imposta, cujas condições foram fixadas em sede de audiência admonitória 

(fls. 274/275), foi devidamente cumprida, conforme se infere das fls. 

08/09, 290, 293/297, 299, 301, 303/310 e 312 dos autos.

5. Ante ao exposto, com fulcro no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, 

JULGO EXTINTA a punibilidade da pena imposta a ADEMILTON BARBOSA 

DOS SANTOS, anteriormente qualificado nos autos.

 6. Sem custas, nos termos da sentença prolatada.

7. PUBLIQUE-SE esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, dê ciência pessoal ao(s) nobre(s) membro(s) do MPE 

e/ou DPE face disposição orgânica e processual de regência.

8. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) acusado(a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.

9. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

10. Após concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que o reeducando não sofra as consequências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE.

11. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 1927-75.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO VILELA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, WASHINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:21885-GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, apresentar memoriais 

finais.

Alto Araguaia - MT, 23 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-26.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIDES FRANCO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010075-26.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 11.108,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TARCIDES FRANCO DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Em razão de 

decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi retificada. Desta 

forma, dê ciência às partes. 2. Se nada for pleiteado pela parte 

interessada, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-37.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO GERAL DE APOIO AO FUNCIONARIO PUBLICO E PRIVADO 

DE SANTA CATARINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010126-37.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 36.817,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, 

PAGAMENTO INDEVIDO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELIDA 

MARIA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ASSOCIACAO GERAL DE 

APOIO AO FUNCIONARIO PUBLICO E PRIVADO DE SANTA CATARINA 

Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 

12091968) manejado contra a sentença derradeira de evento n. 

11561718, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 
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8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA AURELIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000145-06.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

LUCIA LOPES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: MARIA ANGELICA 

AURELIO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (Num. 12226709) manejado contra a sentença derradeira 

de evento n. 12111566, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando 

nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ainda, 

ressalto que a fundamentação dos presentes embargos é estranha aos 

autos, reforçando a hipótese do seu não cabimento. 7. Ante ao exposto, 

por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no recurso 

interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da sentença 

por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-94.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BELO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEY LEMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Fica a advogada da Reclamante intimada a informar, no prazo de 05(cinco) 

dias, em qual dos endereços informados no documento ID 12836840 

deseja que seja realizada a diligência futura.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92095 Nr: 856-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO DE 

OLIVEIRA - OAB:15580

 Autos n. 856-91.2018.811.0020 (cód. 92095).

Vistos.

1. Analisando as autos, verifico que o autor do fato não compareceu à 

audiência preliminar anteriormente designada.

2. Assim, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público com o escopo de 

apresentar as condições da referida benesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3. Por conseguinte, EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da comarca de 

Campo Grande/MS, com a finalidade de ofertar proposta de transação 

penal em prol do autor do fato JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA.

4. CANCELE-SE a audiência aprazada.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24760 Nr: 2273-31.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IBRANDINA MARIA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o feito trata de 

execução/cumprimento de sentença, sendo recomendável sua tramitação 

no sistema PJE, nos termos do Enunciado Cível nº 129 do FONAJE, in 

verbis:

 "ENUNCIADO 129 - Nos juizados especiais que atuem com processo 

eletrônico, ultimado o processo de conhecimento em meio físico, a 

execução dar-se-á de forma eletrônica, digitalizando as peças 

necessárias (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC)

 2. Ante ao exposto, DETERMINO a digitalização do feito, intimando-se os 

advogados constituídos, se houver, nos autos, para que se cadastrem no 

Sistema PJE, caso assim ainda não tenham procedido, certificando-se a 

respeito.

 3. Realizado o cadastro, ARQUIVEM-SE o presente feito físico, com as 

baixas necessárias, mediante certidão nos autos atestando o 

cadastramento do processo eletrônico, identificando-se na contracapa, 

remetendo-se o feito eletrônico imediatamente concluso.

 4. INTIMEM-SE.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de outubro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

n° 2547-84.2015.811.0008- CÓDIGO 101449, 3° VARA.

CARTA DE INTIMAÇÃO

5 (CINCO)

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDUINO LIDIO DA SILVA, Cpf: 

693.335.991-34, Rg: 11565993, Filiação: Cacilda Cecilia de Oliveira e Silva 

e Iluino Inácio da Silva, data de nascimento: 03/08/1979, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, convivente, comerciario, Telefone 65 9915- 

1178. atualmente em local incerto e não sabido

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Réu(s) , para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 506,79, nos termos dos autos abaixo identificados, sob pena 

de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

"Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no 

artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT"

Barra do Bugres, 13 de março de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

N° 1045-42.2017.811.0008-Código 120399, 1° vara.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO 

-ME, CNPJ: 07416026000164 e atualmente em local incerto e não sabido

BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO, Cpf: 00579748103, Rg: 

1298704-2, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 770,85 (Setecentos e setenta reais e oitenta e 

cinco centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . �

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.�

Barra do Bugres, 23 de abril de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC�

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108376 Nr: 787-66.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GUIDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JUSCELINO GUIDINI 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 61, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

A executada apresentou impugnação à execução às folhas 63/66.

Às folhas 75/79 houve decisão rejeitando a impugnação à execução.

Novamente compareceu a executada às folhas 83/84 apresentando 

embargos de declaração.

Às folhas 87/89 os referidos embargos foram rejeitados.

À p. 93/94, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos de 

acordo com os documentos de p. 109/110.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, observando os dados 

bancários informados à folha 111.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 18 de abril de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 118165 Nr: 6708-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Autos: 6708-06.2016.811.0008 - Código: 118165.

DESPACHO

Buscando adequação de pauta em função de compromisso deste 

magistrado junto a Esmagis, ANTECIPA-SE a audiência designada neste 

feito para o dia 03 de maio de 2018, às 15h30.

Expeça-se o necessário, observando a deliberação de fls. 103/104.

 Dada a exiguidade de tempo para cumprimento, intimem-se os advogados 
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constituídos para apresentação das testemunhas e partes independente 

de intimação.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 23 de abril 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107611 Nr: 311-28.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da r sentença a 

seguir transcrita na sua parte final:Com efeito, os valores referentes aos 

honorários advocatícios apresentados na planilha de cálculos às fls. 

07/07-v dos autos de execução merecem ser acolhidos, vez que a parte 

embargada só não receberá os valores pretéritos da pensão por morte 

porque eles já foram pagos na via administrativa ao filho menor do 

falecido, o que não afasta a incidência dos honorários, como exposto.

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos 

apresentados pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

para reconhecer que NADA É DEVIDO à embargada a título de pensão por 

morte atrasados. Quanto aos honorários advocatícios, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 07/07-v, referentes aos honorários 

advocatícios.

Em consequência, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.

 Sendo assim, diante da sucumbência recíproca e nos moldes dos artigos 

85 e 86 do Código de Processo Civil, condeno as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no 

valor de 10% do proveito econômico obtido na execução, observado a 

isenção legal das custas da Autarquia executada e a gratuidade da justiça 

da parte embargada.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta 

sentença nos autos de execução, feito no qual deverá ser expedido o 

respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 

2.511,07 (dois mil quinhentos e onze reais e sete centavos), apenas 

referentes aos honorários advocatícios, encaminhando-o ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, encaminhando-se cópia do que for 

necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114405 Nr: 4398-27.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDDL, MDDL, SILVIA SANDRA DURAIS DE LIMA, LDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com solução de seu 

mérito, nos termo do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno as autoras ao pagamento de eventuais custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, observando, contudo, a gratuidade processual que neste momento 

lhe concedo.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51936 Nr: 2686-75.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Aberta a audiência, constatou-se a ausência da parte autora, 

assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado possa 

justificar a ausência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça 

os autos conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125967 Nr: 4169-33.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRISMAR TEIXEIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 26/05/2017 (pág. 40). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117869 Nr: 6541-86.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 
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com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 03/11/2016 (pág. 25). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117866 Nr: 6538-34.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 03/11/2016 (pág. 18). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51660 Nr: 2409-59.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do ajuizamento da ação 

protocolada em 25/07/2011 (pág. 05). Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC 

c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. 

Isento o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, 

§ 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o INSS para 

que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82310 Nr: 4012-36.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133531 Nr: 665-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 7644-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 
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contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90260 Nr: 597-74.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a LUZIA SOLITO, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao pagamento de 

AUXÍLIO-DOENÇA devidos a partir do indeferimento administrativo ocorrido 

em 17/10/2013; até a efetiva implantação da APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia médica em 02/05/2017 

(p. 77), por ser a data em que a Autora teve o inequívoco conhecimento 

de sua invalidez para o trabalho, quando então cessará o benefício de 

auxílio-doença, com juros e correção monetária com base no manual 

vigente de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Diante do 

requerimento feito na exordial, bem como, na presente audiência, DEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela, eis que a requerente preencheu todos 

os requisitos.Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.OFICIE-SE a Autarquia 

Requerida para que implante o beneficio no prazo de 30 (trinta) dias. FICA 

ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da 

Autarquia Requerida.Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 2264-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133274 Nr: 485-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE SOUSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82840 Nr: 4574-45.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MACHADO DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119962 Nr: 773-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, EDER 

ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da certidão de fls. 59, DESIGNO o dia 06 de Junho do 

ano de 2018, às 14h00min, no prédio do Juizado Especial (“Forinho”), 

situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município 

d e  B a r r a  d o  B u g r e s / M T ,  p a r a  a u d i ê n c i a  d e 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, e INTIME-SE o requerido EDER ALMEIDA DE SOUZA, bem como, 

CITE-SE a requerida CICERA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, com 

antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato 

da citação deverá a requerida informar da impossibilidade financeira de 

contratação de advogado, caso em que será orientada para procurar a 

Defensoria Pública.Ressalte-se que as partes poderão constituir 

procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do 

CPC).Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá 

o autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, os 

requeridos oferecerão contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), 

consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23344 Nr: 298-78.2006.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTOFADOS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.
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1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35164 Nr: 1594-67.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELTON MONTEIRO BARBOSA - 

OAB:6096, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 272.

 Após, nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo com 

as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 16 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 43-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vista a Defesa para apresentação de memoriais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 87818 Nr: 3598-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO COUTO ROSA, MANOEL DE 

SOUZA MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Corrêa Braga Filho - 

OAB:

 Autos: 3598-04.2013.811.0008 - Código: 87818.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus Manoel do Couto Rosa e Manoel de Souza 

Moraes Filho alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do 

art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 16h45, data única 

disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 18 de abril de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 2919-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Cruz, julgado em 25/11/2015 – Informativo n° 574).No caso concreto, 

realizou-se a audiência de sursis processual no dia 14/fevereiro/2017 e 

sobreveio o recebimento da exordial acusatória no dia 20/abril/2017 nos 

autos 6514-43.2016.811.0008 de código 117825, realidade que atrai a 

regra do art. 89, §4º da LJ.Demais disso, já decidiu o STJ que o benefício 

da suspensão condicional do processo possui índole processual e não 

conteúdo penal: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE 

MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME E 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DESPENALIZADOR. REVOGAÇÃO. 

POSTERIOR. LEGALIDADE. 1. "Nos termos do art. 89, § 3.º, da Lei 

9.099/95, a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem 

motivo justificado, a reparação do dano. 3. Irrelevante que os fatos 

apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao período da 

suspensão, uma vez que o benefício possui índole processual, e não 

conteúdo penal. [...] 5. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1552324/GO, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 

1/4/2016). 2. Ordem denegada. (HC 380.643/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 

13/06/2017)Diante disso, REVOGA-SE o benefício da suspensão do 

processo anteriormente deferido, com fulcro no § 4º, do artigo 89, da Lei 

nº 9.099/95.Anota-se, por fim, que acaso absolvido na nova ação penal 

poderá ser restabelecido o sursis processual neste feito.Intime-se a 

Defesa, via Dje, para, no prazo de 10 dias responder a acusação (art. 396 

do CPP).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 106103 Nr: 5537-48.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE NOGUEIRA LIMA, Cpf: 

59319194149, Rg: 432.358, Filiação: Pedro Nogueira Lima e de Maria 

Ferreira Coelho, data de nascimento: 15/09/1957, brasileiro(a), natural de 

S. P. Pescador-MG, convivente, Telefone 64 996751492. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER NA SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 08 HORAS, NO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES

Despacho/Decisão: Cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública arrolaram testemunhas (fls. 151/3).Posto 
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isso, designa-se o dia 17 de maio de 2018, às 08 horas para a realização 

de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do réu JOSÉ NOGUEIRA 

LIMA, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data anterior 

dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para audiências, bem 

como a designação de júris de réus presos.Intime-se o pronunciado 

pessoalmente e por edital, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP 

.Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência às partes.Providencie sete 

cópias da pronúncia e deste relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 23 de abril de 2018

João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 51980 Nr: 2730-94.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Manoel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNEMAT BARRA DO BUGRES - OAB:

 Posto isso, designa-se o dia 05 de abril de 2018, às 08:00 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado 

Cícero Manoel dos Santos.II-O Juízo nomeia o Núcleo de Prática Jurídica do 

Curso de Graduação em Direito na Universidade do Estado de Mato 

Grosso – Campus Universitário de Barra do Bugres, para patrocinar os 

interesses do acusado na Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri já 

designada.A nomeação resta autorizada diante da solicitação constante 

do oficio 009/2017 oriundo do NPJ Barra do Bugres-MT, bem assim à luz 

das finalidades e princípios orientadores da referida instituição, cujo 

regimento segue anexo.Deixa de arbitrar honorários advocatícios porque 

se trata de instituição do Estado de Mato Grosso para proporcionar a seus 

acadêmicos experiências concretas. Ciência com URGENCIA ao 

NPJ.Intimem-se, inclusive as testemunhas arroladas.Providencie sete 

cópias da pronúncia e deste relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).Por 

fim, expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.Barra do 

Bugres/MT, 09 de janeiro de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARTINS VIANA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 23 de abril de 2018. Senhor(a) JULIANO 

MARTINS VIANA DE MOURA, residente e domiciliado na Rua Florianópolis 

s/n, Barra do Bugres (MT) - CEP: 78.390-000 A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 29/05/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000272-43.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANO MARTINS VIANA DE 

MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - MT0019588A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TEODORO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 23 de abril de 2018. Senhor(a) ANTONIA 

TEODORO MACHADO, residente e domiciliada na Rua Almesina Rodrigues 

de Souza, Qd. 02, Lote 01, Residencial Nova Olímpia/MT, Nova Olímpia/MT 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 29/05/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000275-95.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

9.540,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA 

TEODORO MACHADO Advogado do(a) REQUERENTE: GLAUCIO ARAUJO 

DE SOUZA - MT0013599A Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 23 de abril de 2018. Senhor(a) VALQUÍRIA 

MARIA DA SILVA, residente e domiciliada na Rua Orlando Crateva, n.º 16, 

Jardim Planalto, em Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000 A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 29/05/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000288-94.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 13.830,31; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALQUIRIA MARIA DA 

SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - MT0010907A-O, TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

MT0012296A-A Parte Ré: NORSA REFRIGERANTES S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-50.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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CICERO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 23 de abril de 2018. Senhor(a) CICERO 

SANTOS SILVA, residente e domiciliado na Rua das Palmeiras, n.º 175, 

Bairro Jardim Alvorecer, Barra do Bugres-MT – CEP: 78390-000 A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 29/05/2018 Hora: 15:00 Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/03/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000084-50.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CICERO SANTOS DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT0006539A 

Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98999 Nr: 1566-21.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI FACHETI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA, MARIA J. A. 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1566-21.2018.0050 (Código 98999)

Requerente: Wandelrio Facheti Torres

Requerido: José de Arimatéria Barbosa e outra

Vistos.

Com vistas a obter melhores condições de examinar a matéria e, assim, 

me convencer, ou não, da existência do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, postergo a apreciação do pedido para momento posterior à 

manifestação da parte requerida.

Diante disso, notifique-se o titular do serviço notarial em comento para que 

se manifeste no prazo de dez dias.

Com o decurso do prazo, tormem os autos imediatamente conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Pareciws/MT, 20 de abril de 2018.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 3075-89.2015.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOVO - CONCRETO CAMPO NOVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 Código nº 30056

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 3269-60.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, IOLANDA 

CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 Código nº 65234

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando a discordância do exequente quanto aos bens indicados 

à penhora, INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

os bens de propriedade do executado passíveis de penhora respeitando a 

ordem de preferência legal.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 754 Nr: 623-68.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE JUNG DREHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAETANO, IVO DREHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560-MT, FLORENTINO A MARTINS - OAB:9.659-MT, MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o credor postula pela 

realização de busca online via sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, pesquisa eletrônica de imóveis e 

pesquisa junto ao INDEA) para localização de bens no patrimônio do 

devedor a fim de saldar o débito.

2. O pedido deve indeferido.

3. Conforme consta nos autos, realizou-se recentemente penhora de 

ativos financeiros via BACENJUD, restando parcialmente frutífera, posto 

que os valores bloqueados são irrisórios perto do débito executado, 

tornando injustificada nova atuação do judiciário.

4. No que ao Sistema RENAJUD, anoto que o mesmo permite somente a 

realização bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não 

servindo para a realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a 

penhora deve ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se 

encontra o bem.

5. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 
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fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

6. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 7. Quanto ao INFOJUD, a anoto que a requisição de ofício à Receita 

Federal, para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda é 

providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, 

constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

8. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 9. Dito isso, INDEFIRO a consulta via INFOJUD.

10. Acerca da expedição de ofício ao INDEA e pesquisa eletrônica por 

imóveis, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo à 

disposição da parte, devendo o interessado diligencias pela busca de 

bens do demandado.

11. Ademais, para a efetivação da penhora é imprescindível a indicação 

da localização do bem.

12. Portanto, INDEFIRO a expedição dos ofícios da forma requerida.

13. Assim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 3734-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 14h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Diante da petição e documento de fl.80/81, INTIME-SE o requerido 

pessoalmente para constituir novo causídico.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 3327-63.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA VARGAS, CIRETRAN - 

CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO DE CNP, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:12066, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que a parte autora pugnou pela oitiva de testemunhas, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 

2018, às 14h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 596-02.2010.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR LUIZ CARRA, SILVANA INÊS CASANOVA 

GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:17.758/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que a parte autora pugnou pela oitiva de testemunhas, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 

2018, às 14h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 2480-90.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o autor pela citação por edital do requerido.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houve duas 

tentativas de citação da parte adversa.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fl.52.

6. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

8. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

9. Após, façam os autos conclusos.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 11666 Nr: 1786-44.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN, DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15.327/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando a existência de sentença transitada em julgado nos 

presentes autos, bem como diante da expedição dos alvarás competentes 

para levantamento das quantias depositadas, INTIME-SE o exequente por 

seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 
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pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento pelo integral cumprimento da 

sentença.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62770 Nr: 755-37.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GIELAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a) indicados pelo exequente, por meio do 

sistema RENAJUD.

2. Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

3. Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento 

ao feito, adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80 e início da contagem do prazo prescricional.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83833 Nr: 3074-70.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES PEREIRA CIA LITDA. ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da petição de fl.92 e do teor da ata de fl.93, designo a audiência 

de conciliação para o dia 28 de maio de 2018, às 13h00min a se realizar 

no Centro Judiciário de Conciliação.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2932 Nr: 467-46.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSPLATIC ENDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SIQUEIRA JAYME - 

OAB:27.769, GABRIELA RAMOS CAIADO DE ANDRADE - OAB:42192, 

GUSTAVO ANTONIO DO RÊGO CABRAL FILHO - OAB:28.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº2932

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela consulta via RENAJUD acerca da 

existência de veículos de propriedade da parte adversa, bem como pelo 

acesso ao INFOJUD requisitando as últimas declarações de imposto de 

renda.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Quanto ao INFOJUD, a anoto que a requisição de ofício à Receita 

Federal, para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda é 

providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, 

constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dito isso, INDEFIRO a consulta via INFOJUD.

8. Assim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60017 Nr: 996-45.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE ORTOLAN, ESPOLIO DE ADIR LUIZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada as 

partespara que, querendo, se manifestem acerca do do retorno dos autos 

do TJ/MT, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95595 Nr: 5069-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, bem como se 

encontra nos autos a planilha atualizada de débito.
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9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67830 Nr: 1721-63.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SEIBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 -A/MT

 Vistos,

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, atualize-se os patronos da 

parte requerida e, em seguida, intime-se a parte requerida para que 

especifique as provas que pretendem produzir, com atenção ao teor da 

decisão de f. 299-300.

Em seguida, decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para 

nomeação de perito e/ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78681 Nr: 73-77.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, DECRETO a revelia da parte requerida.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que manfieste o que entender 

de direito no prazo de quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88382 Nr: 868-49.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAP, SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Judicial para a Concessão de Auxílio Reclusão que 

Karolayne Arava Pombal, menor representada por Susana da Silva Arava, 

move em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Com a inicial vieram os documentos de f. 12-25.

Recebida a inicial, a parte requerida apresentou contestação às f. 31-37, 

oportunidade em que não arguiu preliminares e/ou prejudiciais de mérito.

Assim, DOU O FEITO POR SANEADO e, via de consequencia, INTIMEM-SE 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97071 Nr: 689-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MIGUEL MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Vistos,

Observo que se trata de ação de exceção de incompetência ajuizada 

perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de 

modo que, certifique o transito em julgado da sentença proferida, e, se 

positivo, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações necessárias.

Atente-se quanto o disposto no Provimento 14/2014/CGJ/TJMT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97070 Nr: 688-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MIGUEL MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Vistos,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por DEFANT & 

DEFANT Ltda. em face de ILDO MIGUEL MALDANER, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

O feito foi remetido a este juízo face a existencia da Ação Declaratória sob 

o Código nº 77473 que tramita junto a este Juízo da Segunda Vara de 

Campo Novo do Parecis.

Diante disso, DETERMINO o apensamento da presente execução junto ao 

processo sob o Código nº 77473.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de quinze 

dias, apresente valor atualizado do débito, bem como indique bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72876 Nr: 886-41.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA - 

OAB:16.697/MT, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.Eventuais 

custas e honorários em desfavor do autora.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18994 Nr: 2729-90.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE URBANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO A MARTINS - 

OAB:9.659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos,

Defiro o pleito de f. 200 e, via de consequencia, intime-se a parte 

executada, inclusive o/a conjuge para que se manifeste, no prazo de 

quinze dias, acerca da penhora do imóvel.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar o que 

entender de direito, em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 1169-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 165-166 e, via de consequencia, determino que o Sr. 

Meirinho proceda a intimação da parte requerida, nos termos do art. 252 

do CPC, e, não sendo possível, que seja procedida a intimação por hora 

certa.

Em seguida, intime-se a parte autora para que manifeste o que entender 

de direito em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60718 Nr: 1720-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial, determino a progressão do 

reeducando HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA ao regime semiaberto, 

devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido 

que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer 

ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I - Comparecer em audiência admonitória 

que designo para o dia 24/04/2018, às 13h30min, munido de comprovante 

de residência se o caso, sob pena de expedição de mandado de prisão 

em seu desfavor;II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo 

Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e 

integralmente nos demais dias de folga;III - Sair para o trabalho e retornar, 

nos horários acima fixados;IV - Não se ausentar da comarca de Campo 

Novo do Parecis, sem autorização judicial;V - Comparecer em Juízo, para 

justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;VI - Não portar 

quaisquer tipos de armas;VII - Não frequentar lugares com aglomerações 

de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo 

religiosas;VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou 

arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como alvará de soltura e 

mandado de intimação para o custodiado Herve Renan Tavares de 

Almeida, que se encontra recolhido na Cadeia Pública Local.Intime-se o 

recuperando e seu defensor.Serve a presente como alvará de 

soltura/mandado de intimação .Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32610 Nr: 2660-19.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CESAR FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2660-19.2009.811.0050 (Cód. 32610)

Reeducando: Magno Cesar Fanaia

Vistos.

Cuida-se de guia executiva de pena privativa de liberdade em que figura 

como recuperando Magno Cesar Fanaia, condenado à pena de 3 (três) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2006 (cf. guia 

definitiva de f. 239).

No decorrer do cumprimento do regime semiaberto, houve informação de 

descumprimento, o que culminou na decretação da regressão cautelar de 

regime e expedição do mandado de prisão (f. 360-361 e 364).

Com a efetivação do cumprimento do mandado de prisão (f. 365), os autos 

vieram conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

De início, determino seja afixada a tarja preta na capa destes autos, haja 

vista a informação do cumprimento do mandado de prisão.

Determinado à assessoria deste Juízo que promovesse diligências para 

obtenção do atual paradeiro do recuperando, verificou-se que o mesmo já 

se encontra preso e recolhido no ergástulo local – informação obtida via 

contato telefônico com a agente prisional Juliana.

Com efeito, a prisão cumprida nestes autos é decorrente da regressão 

cautelar decretada outrora, sendo necessária, desse modo, a realização 

de audiência de justificação para oportunizar ao recuperando suas razões 

ao descumprimento noticiado nos autos.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

_ _ _ _ _ _ 2 6 _ _ _ / _ _ _ 0 4 _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

___________13__h__00__________min.

Intime-se o recuperando e a Defensoria Pública. Requisite-se a escolta do 

recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69309 Nr: 2759-13.2014.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA ZANARDO DONATO, MARIA LUIZA 

ZANARDO DIAZ, SÉRGIO SIMÃO ZANARDO, MARLENE ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISZEK BOBOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Outrossim, não é demasia registrar que aliado ao diploma legal acima 

mencionado, tem-se o Provimento 09/2017/CGJ/TJMT que recomendou aos 

juízes do E. Tribunal de Justiça deste estado observassem se as ações de 

usucapião estão instruídas com o estudo cadastral pelo Instituto da Terra 

do Estado de Mato Grosso, dentre outros.Confira-se:Art. 1º - Recomendar 

aos magistrados que, nas ações reivindicatórias, possessórias ou de 

usucapião, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes 

documentos:a)Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado 

de Mato Grosso;b)Fluxograma da Cadeia Dominial;c)Matrícula do imóvel a 

ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);d)Planta 

georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou que lhe 
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substituir;e)Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em 

formato. Dwg. ou Dxf.), poligonal limpa (em formato dwg. ou dxf e kml ou 

kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados 

cartográfico (em formato ODS).Parágrafo único. Os documentos serão 

apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a ação 

(processo físico), e as demais para remessa às procuradorias públicas. 

Nessa esteira, defiro o pleito da Fazenda Pública Estadual de f. 259-261 e, 

via de consequencia, intime-se a parte autora para que promova a juntada 

do estudo cadastral da área rural, a ser elaborado pelo INTERMAT, 

atendendo a documentação que dispõe o Decreto Estadual nº 412/2011 e 

Provimento nº 09/2017-CGJ/TJMT, no prazo de trinta dias.Com a juntada 

das informações, intime-se a Fazenda Pública Estadual para manifestação 

em quinze dias.Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 19 de abril de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31344 Nr: 1400-04.2009.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFEFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

8.º do art. 85 do Código de Processo Civil (RTJ, 81:996 e RT, 521:284), 

fixo em 10% sobre o valor da causa.As verbas da condenação serão 

corrigidas monetariamente, a partir da citação.Sem prejuízo, considerando 

o trabalho realizado pela curadora especial, condeno a parte requerida ao 

pagamento de 01 URH à causídica em questão.Retire-se a etiqueta 

identificativa da META02 CNJ.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e baixas de estilo e consequente arquivamento 

dos autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de 

abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87553 Nr: 431-08.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICE DA GUIA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6.531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 431-08.2017.811.0050 (Código 87553)

Requerente: Denice da Guia Maciel

Requerido: INSS

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE o perito médico nomeado para 

que, no prazo de cinco dias, apresente o laudo pericial realizado na parte 

autora, sob pena da aplicação do art. 468 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 06 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010529-47.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PIRES (REQUERIDO)

UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURO MELEIRO DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010529-47.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 23 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010113-50.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEMA ERTHAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 8010113-50.2014.8.11.0050 EXEQUENTE: EDILEMA ERTHAL 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Com efeito, assiste parcial razão da 

executada quanto ao valor da multa cominatória atualizado. A finalidade da 

multa cominatória é de assegurar a efetividade da decisão judicial e 

reforçar a credibilidade do Poder Judiciário, não podendo ser utilizada 

como meio de enriquecimento ilícito da vítima, de forma que observo valor 

exorbitante apurado. Ocorre que analisando os autos, constato que tutela 

antecipada foi deferida a fim de abster a requerida de restringir o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, de tal maneira que não 

houve descumprimento da liminar, pois que não há comprovação nos 

autos que durante o trâmite processual fora o nome da reclamante 

negativado, nem mesmo após a sentença. Desta feita, determino que seja 

retirado dos cálculos da execução o valor da multa cominatória, devendo 

permanecer apenas a condenação fixada na sentença e posteriormente 

no acórdão e, em seguida, com a atualização dos valores (excluída a 

multa cominatória). Outrossim, diante do teor do Enunciado 51 do FONAJE 

(Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria - nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES), determino que seja 

expedida certidão de crédito ao autor, a fim de que busque o recebimento 

do valor pela via própria. Após a expedição da certidão, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 12 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OTICA DINIZ EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000128-74.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JORGE LUIZ DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

OTICA DINIZ EIRELI - EPP Vistos. Inobstante a manifestação da parte 

requerida, suas razões não merecem prosperar. Trata-se de insurgência 

contra sentença transitada em julgado, diante da qual não recorreu a 

executada. Assim, indefiro o pedido de ilegitimidade passiva, por não ter 

se utilizado do meio adequado para arguição. No mais, intime-se o 

exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 23 de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 23 

de Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 23 

de Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 23 

de Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 23 

de Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAIANA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 23 

de Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NENDIEL KUNSLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000090-28.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 23 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALZIRA MINOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000226-25.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel, bem como cópia dos documentos pessoais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 23 de Abril de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR MACEDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000127-55.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 38.320,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANO CEZAR 

MACEDO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. Vistos. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por Juliano Cesar Macedo de 

Jesus em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A e Portal 

Documentos S/A, todos devidamente qualificados nos autos. O 

Requerente sustenta que firmou um negócio jurídico com a primeira 

requerida consistente num financiamento para aquisição do veículo 

PEUGEOT, chassi nº 9362AN6A97BO14722, ano e modelo 2006, cor 

preta, placas KAM 9145. Segundo o Requerente, ante a suposta 

dificuldade financeira que lhe atingiu, já no ano de 2014, recebeu uma 

proposta amigável de quitação do financiamento firmado com a primeira 

requerida; o acordo teria sido apresentado por um representante do 

escritório de advocacia “Cobranças Pasqualoto” e consistia na devolução 

do veículo objeto do financiamento sob a condição de dar integral quitação 

ao saldo devedor. Alega, então, que aceitou o acordo e promoveu a 

devolução do bem e em contrapartida recebeu uma carta de anuência 

emitida pela segunda requerida (Portal de Documentos S/A), porém não 

conseguiu efetivar a baixa do protesto do título apresentado no Cartório de 

Protestos desta Comarca ante a divergência na informação do título de 

crédito (cf. docs. anexos à inicial). Diante disso, requereu a concessão da 

tutela antecipada de urgência a fim de determinar a retirada de seu nome 

junto ao registro de protesto do Cartório local, já que, segundo o 

Requerente, a dívida foi paga, sob pena de multa diária. Ao final, pugna 

pela declaração da inexistência de qualquer débito relativo ao 

financiamento do veículo retrocitado, bem como a condenação solidária 

das empresas requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

38.320,00 (trinta e oito mil e trezentos e vinte reais), devidamente 

atualizado a partir do evento danoso. Pois bem. Para análise do pedido de 

tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento dos 

requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do 

direito alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando 

minuciosamente os autos, bem como os documentos apresentados pela 

parte requerente, não vislumbro o preenchimento dos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora para a concessão da tutela de urgência 

vindicada. Explico: O requerente sustenta que a probabilidade do direito 

alegado está devidamente consubstanciado no fato de persistir o registro 

de protesto de um negócio jurídico já quitado. Para tanto, apresenta uma 

carta de anuência emitida pela segunda requerida, bem como conversas 

do aplicativo whatsapp que supõem a inexistência do débito. Em juízo de 

cognição sumária, não vejo plausibilidade na argumentação do Requerente 

ante o fato da carta de anuência ter sido emitida por empresa distinta 

daquela que “emprestou” o dinheiro para o financiamento do veículo 

retrocitado, bem assim porque as provas sumárias da inexistência do 

débito calcada nas conversas do aplicativo whatsapp com supostos 

representantes das empresas requeridas consistem meras provas 

unilaterais, que não tem o condão, por si só, de permitir o deferimento da 

tutela de urgência vindicada. Não que isso influa no mérito da questão 

após a instrução processual, mas oportunizado o contraditório às partes 

requeridas, este Juízo poderá sopesar as alegações constantes na 

exordial com as sustentações das partes requeridas. Noutro giro, o 

requisito perigo da demora sofre influência direta pela ausência do fumus 

boni iuris, eis que o deferimento da tutela antecipada vindicada, nos 

termos da lei, exige a presença simultânea dos requisitos acima 

alinhavados. Assim vem sendo decidido pela jurisprudência pátria: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

PARA OBRIGAR OS AGRAVADOS A REGULARIZAREM ÁREA 

AMBIENTAL DESTINADA A PREPARAÇÃO DE SOLO PARA SAFRA - 

INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. ‘Para a concessão de medida 

cautelar é necessário a presença simultânea dos requisitos da aparência 

do bom direito, fumus boni iuris, e do perigo da demora, periculum in mora. 

Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão do pedido 

liminar, este deve ser indeferido.’ (AI 122986/2014, Relator: DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, 

Publicado no DJE 04/02/2015) Não tendo o Juiz “a quo” formado sua 

convicção com os elementos existentes nos autos, não há qualquer 

ilegalidade na decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela, em 

razão da necessidade de instrução probatória.” (AI 120914/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) – grifei. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela de urgência, por não 

preenchimento do requisito fumus boni iuris, após análise das 

argumentações e documentos que instruem a exordial. Sem prejuízo, 

considerando que já houve a realização da audiência conciliatória, recebo 

a inicia por se fazerem presentes os requisitos legais. Certifique-se 

quanto a citação do segundo requerido. No mais, aguarde-se o decurso 

dos prazos e apresentação das peças processuais cabíveis, e conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis, 23 de abril de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000315-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000315-45.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 
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inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. De igual forma, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, quer no ambiente doméstico, quer no profissional, impede 

que se realizem as ações diárias necessárias à manutenção da família ou 

da atividade econômica desenvolvida. Essa restrição, inerente às medidas 

questionadas, é suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, o histórico do consumo da unidade consumidora atribuída ao 

Requerente parece demonstrar a impropriedade daquela fatura de mais de 

sete mil KWh. No mês imediatamente anterior, a média do ano era de 

apenas 288 KWh, sem que fatura alguma houvesse ultrapassado a marca 

de 449 KWh. Assim, ao menos neste momento processual, em cognição 

sumária, parece mesmo excessiva, talvez fruto de equívoco, o consumo 

registrado na fatura do mês de junho de 2016, de 7.247 KWh, a 

corresponder a R$ 3.723,13. Adverte-se apenas que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 

do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para 

determinar a suspensão da exigibilidade da fatura vencida em 27 de junho 

de 2016, até ulterior decisão em contrário. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem como à 

SERASA e ao SPC, para que promovam a exclusão da inscrição referente 

ao contrato 0001039049201606, vencido em 27/06/2016, no valor de R$ 

3.723,13, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa 

diária, a ser oportunamente arbitrada. Sem prejuízo, DETERMINO que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

ao Requerente por força do suposto inadimplemento da aludida fatura de 

junho de 2016. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só 

na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de abril 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 665-02.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Salete Brandalise, Angelo Brandalise, 

Gelsi Luis Zanetti, Luísa Brandalise Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Chaves Barcellos - 

OAB:31602, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Kelton Alfredro 

Volpe - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 665-02.2008.811.0051 - 22701

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Agrofel Agro Comercial 

LTDA, devidamente qualificada, em face de Ivonete Salete Brandalise, 

Ângelo Brandalise, Gelsi Luis Zanetti e Luísa Brandalise Zanetti, todos 

igualmente qualificados, na qual se conseguiu o pagamento da dívida por 

meio de pagamento voluntário dos Executados.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas conforme acordado no item 5 do acordo. Honorários pelo 

Executado, que, nos termos do item 4 do acordo, foram adimplidos pelos 

valores anteriormente bloqueados nas contas dos Executados.

DETERMINO a transferência dos valores depositados em favor do Patrono 

da Exequente. Para tanto, INTIME-SE a Exequente, por meio de seu 

procurador, para que informe nos autos a conta corrente para a qual 

deverão ser transferidos os valores já bloqueados.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122980 Nr: 2425-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Albany Meber dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2425-68.2017.811.0051 - 122980

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, diga sobre a proposta de acordo apresentada pelo 

Requerido, ou, em sendo o caso, requeira o que de direito.

Depois, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 3784-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3784-53.2017.811.0051 - 125883

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação da Requerida Supermercado Gueno Ltda 

– EPP, DETERMINO que se solicitem informações pelos Sistemas Siel, 

Infojud e Renajud, acerca de seu endereço atualizado.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Requerida, a fim 

de que compareça à audiência a ser designada pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, observando-se as advertências consignadas na 

decisão inicial.

 Se impossível a localização do Requerida, INTIME-SE o Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136252 Nr: 8892-63.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT Comércio e Transporte Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB: OAB/RS 

35912, Tadeu Cerbaro - OAB:OAB/RS 38.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:19.619

 Autos n° 8892-63.2017.811.0051 - 136252

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Em que pese a aparente pertinência das razões lançadas pela Requerida, 

nota-se impossível a análise do pedido de inconstitucionalidade.

A um porque o Juízo deprecado não é o da causa, mas mero executor dos 

atos deprecados. De modo, que eventual vício no procedimento adotado 

deve ser apreciado pelo Juízo deprecante.

A dois, porque o presente procedimento tem por objeto apenas o 

cumprimento da ordem emanada do Juízo de origem, evidentemente sem 

transferência alguma a este Juízo acerca da competência para a análise 

do mérito da decisão.

Assim, tendo em vista a que já houve a tentativa de cumprimento da 

ordem, sendo esta infrutífera e, talvez mais importante, sendo do juízo de 

origem a competência para a decisão de eventuais questionamentos, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136249 Nr: 8890-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT Comércio e Transporte Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB: OAB/RS 

35912, Tadeu Cerbaro - OAB:OAB/RS 38.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:19.619

 Autos n° 8890-93.2017.811.0051 - 136249

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Em que pese a aparente pertinência das razões lançadas pela Requerida, 

nota-se impossível a análise do pedido de inconstitucionalidade.

A um porque o Juízo deprecado não é o da causa, mas mero executor dos 

atos deprecados. De modo, que eventual vício no procedimento adotado 

deve ser apreciado pelo Juízo deprecante.

A dois, porque o presente procedimento tem por objeto apenas o 

cumprimento da ordem emanada do Juízo de origem, evidentemente sem 

transferência alguma a este Juízo acerca da competência para a análise 

do mérito da decisão.

Assim, tendo em vista a que já houve a tentativa de cumprimento da 

ordem, sendo esta infrutífera e, talvez mais importante, sendo do juízo de 

origem a competência para a decisão de eventuais questionamentos, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122942 Nr: 2401-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Bezerra da Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO improcedentes os 

presentes embargos.CONDENO a Embargante ao pagamento das custas e 

dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua 

exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então 

o credor poderá comprovar a alteração da condição da Requerente, nos 

termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, junte-se 

cópia da presente sentença nos autos da execução apensa. Após, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111844 Nr: 3280-81.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECRETAR o 

divórcio de Luiz Eloi Ribas e Nerci Terezinha Ribeiro Ribas, decidindo o 

feito com resolução de mérito.EXPEÇAM-SE os mandados para a 

averbação e inscrição necessárias, inclusive para retificação do nome da 

Requerente, readequando-o àquele de solteira, qual seja, Nerci Terezinha 

Ribeiro.CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais, desde logo arbitrados em R$ 7.172,06, na forma do item 

15.1 da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa, 

dada a gratuidade.Sem prejuízo, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários da causídica que atuou na defesa dos 

interesses da Requerida, desde logo arbitrados em R$ 7.172,06, na forma 

do item 15.1 da Resolução 96/2007 da OAB/MT.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 19 de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 4100-66.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando 

Maggi Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Enar de Vlieger, Comercial Santa Rosa 

Ltda, Arlindo Casola, Elaine Arenhart de Vlieger, Aristeu Bertolin, 

Empreendimentos Agrícola e Peucária Santa Rosa Ltda, IVETE DE FÁTIMA 

TERST BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:38105/PR, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4100-66.2017.811.0051 – 126540

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o valor atribuído ao imóvel.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143069 Nr: 1779-24.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 1779-24.2018.811.0051 - 143069 (...) Por isso, INTIME-SE a 

Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que digam 

sobre a pertinência do prosseguimento do feito, para localizar o produto 

proveniente da matrícula 304 de sua garantia, quer no depósito dos 

próprios Executados – se nele puder ser acomodado o produto 

sequestrado e, também, o produto da garantia da Embargante Ihabras –, 

quer em outro armazém da região. Sem prejuízo, AGUARDE-SE o resultado 

da diligência determinada nos autos dos embargos de terceiro opostos por 

Iharabras S.A., a fim de verificar o efetivo montante de soja depositado no 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva. Por fim, posterga-se o pedido de 

alienação do produto para depois da manifestação da Embargante 

Iharabras. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91592 Nr: 1207-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeisiane Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:SP/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à certidão do Oficial 

de Justiça, bem como para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133429 Nr: 7598-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barea Cezar & Cezar Ltda-ME, Adalberto 

Cezar, Thiago Barea Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, bem como para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 4683-22.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o pedido 

colacionado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 4395-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Everton Scher de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS, Cléves Domingos Galliassi - OAB:59.626/RS, 

Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A, Patrícia Freyer - OAB:62.325/RS

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso do requerido, 

advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103461 Nr: 554-37.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Corrello Bastos, Fatima Rocio Correlo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo Artigo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129757 Nr: 5600-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA PARTE 

AUTORA, no prazo legal, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112470 Nr: 3643-68.2016.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Paulo Rocha
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Rei Rocha, Mateus Henrique Rei Rocha, 

Rozemeire Rei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEYLA GRAÇAS DE SOUSA 

BORGES DE LIZ - OAB:31616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103615 Nr: 603-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108997 Nr: 2100-30.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, 

advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122333 Nr: 2194-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borracharia Campo Verde Ltda ME, Valdisney 

Frasão Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução, inclusive indicando bens do 

executado para a penhora em caso de ser essa a providência a ser 

pleiteada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102700 Nr: 322-25.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos Júnior, Deolindo A. de 

Campos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10.486/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, 

advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111822 Nr: 3270-37.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Oliveira Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Layane Barcelos de Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126312 Nr: 3982-90.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Sena Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Telecomunicações - 

EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Sem prejuízo, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente aos autos comprovante válido de residência.Após, 

CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência do julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126316 Nr: 3984-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA ALVES DELARMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 
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OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Sem prejuízo, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente aos autos comprovante válido de residência.Após, 

CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência do julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145709 Nr: 2934-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Lirio Hoffmann, João Vanderlei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

acautelatório feito pelo Requerente para determinar o bloqueio da matrícula 

2.265 do Serviço de Registro de Imóveis local, assim impedindo o 

lançamento de qualquer averbação ou registro.OFICIE-SE ao Sr. Oficial 

Registrador, a fim de que anote a restrição na aludida matrícula.CITEM-SE 

os Requeridos e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 23 de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73486 Nr: 2473-03.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weverton Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - Centralizadora de Serviços de 

Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Cardi Filho - 

OAB:3584-A, Rosana Benencase - OAB:120.552/SP, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:3150-A/MT, Vitor de Oliveira Tavares - 

OAB:15300, Viviane Califani Merino - OAB:6.373/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

725,87 (setessentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 78v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, Willian Carmona 

Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7612-57.2017.811.0051 - 133450

Recuperação Judicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelos Recuperandos para redesignar a 

assembleia geral dos credores para dia 20 de junho de 2018, 1ª chamada 

e 11 de julho de 2018, 2ª chamada.

 No mais, a fim de evitar nulidades, especialmente decorrentes da falta de 

intimação dos advogados dos credores, REABRO o prazo para 

apresentação de eventual impugnação à lista de credores constantes no 

edital publicada no dia 16 de março de 2018, DJE nº. 10219.

Em continuidade, após a republicação da lista, VOLTEM-ME conclusos os 

autos, urgentemente, para análise das demais questões pendentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, Willian Carmona 

Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES

Processo: 7612-57.2017.811.0051 Código: 133450

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTES REQUERENTES: José Pupin Agropecuária, CNPJ 

23.143.617/0001-61, Vera Lúcia Camargo Pupin, CNPJ 

23.112.118/0001-07

ADVOGADOS: Octavio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524 e Camila 

Somadossi Gonçalves da Silva, OAB/SP 277.622.

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES, nos termos do art. 36 da Lei n.º 

11.101/05, DE QUE FOI CONVOCADA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

PARA OS DIAS 20 DE JUNHO DE 2018, ÀS 10:30 HORAS DE MATO 

GROSSO (primeira convocação), E 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 10:30 

HORAS DE MATO GROSSO (segunda convocação), PARA ANÁLISE DA 

OBJEÇÃO JÁ APRESENTADA, COM A APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU 

MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

LOCAL DA ASSEMBLÉIA: A assembléia será realizada no Auditório Lorys 

Hotel, na Avenida Brasil, nº 1.033, Centro, em Campo Verde-MT.

ADVERTÊNCIAS: 1). A assembléia será presidida pela Administradora 

Judicial, Sra. Glaucia Albuquerque Brasil. 2). O plano de recuperação 

judicial estará a disposição dos Credores na Secretaria da 1ª Vara Cível 

desta Comarca e, alternativamente, a cópia digital do plano poderá ser 

obtida por meio do sítio eletrônico disponibilizado pela Administradora 

Judicial, com usuário e senha já informados nos autos (petição de 21 de 

março de 2018).

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74756 Nr: 3754-91.2012.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Aguiar, Sidney Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

1.233,50 (um mil, duzentos e trinta e três reis e cinquenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 83/91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74756 Nr: 3754-91.2012.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Aguiar, Sidney Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

1.233,50 (um mil, duzentos e trinta e três reis e cinquenta centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 83/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 3884-18.2011.811.0051
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Ciciliato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte embargante na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

6.595,13 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33717 Nr: 263-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S/A Correio Braziliense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte executada, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 66/67. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 130,13 (cento e 

trinta reais e treze centavos, para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13326 Nr: 2789-60.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, Luiz 

Piccinin, Roberto Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pietro Materassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte Executada, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

2.028,96 (dois mil e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 368/369. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo 1.014,48 (um mil e quatorze 

reais e quarenta e oito centavos) para recolhimento de CUSTAS e 

1.014,48 (um mil e quatorze reais e quarenta e oito centavos), para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83449 Nr: 2907-21.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziente Souza Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. decisão de folhas 164/165. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 129,94 (cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71670 Nr: 661-23.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Vettori Santamaria 

Stabile - OAB:14877/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

1.243,48 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

110/111. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 621,74 

(seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) para 

recolhimento de CUSTAS e 621,74 (seiscentos e vinte e um reais e 

setenta e quatro centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31484 Nr: 1595-49.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

744,99 (setessentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

65/71. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 376,85 (trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e 368,14(trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), 

para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 2028-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Rudnick Calçados ME, Aparecido 

Rudnick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Autos n° 2028-53.2010.811.0051 - 31914

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o parcelamento do débito noticiado nos autos, a rigor a 

baixa das penhoras que recaíram sobre os bens dos Executados.

Assim, OFICIE-SE ao SRI local solicitando a baixa da restrição que recaiu 

sobre o imóvel matriculado sob nº. 723, referente a este processo.

No mais, por meio do Sistema Renajud, proceda-se à baixa da restrição 

que recaiu sob o veículo dos Executados.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido feito pelo Exequente para determinar o 

sobrestamento do feito. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 
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6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145751 Nr: 2951-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Anacleto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Barbosa da Silva, Valdeniza Galvão 

de Arruda Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamin de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 5.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:OAB/MT 7222-B

 Autos n° 2951-98.2018.811.0051 - 145751

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha para o dia 16 de julho de 

2018, às 15:30 horas de Mato Grosso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145749 Nr: 2950-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Barbosa da Silva, Valdeniza Galvão de Arruda 

Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Anacleto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:OAB/MT 7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamin de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 5.148-A

 Autos n° 2950-16.2018.811.0051 - 145749

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha para o dia 16 de julho de 

2018, às 15:00 horas de Mato Grosso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135681 Nr: 8617-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineidi Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao Laudo Psicossocial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110638 Nr: 2687-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

exequente, no prazo de 10 dias, manifestar-se quanto aos valores 

depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145814 Nr: 2984-88.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius dos Santos Frazão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2984-88.2018.811.0051 - 145814 (...) Decido.POSTERGO, 

portanto, para depois da contestação, a análise do pedido antecipatório 

feito pelo Requerente.No Sistema Apolo, MANTENHA-SE a anotação da 

urgência da ação, em face da existência de pedido antecipatório ainda a 

ser analisado.CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32812 Nr: 2930-06.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisana Gomes Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromóveis Martinello Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Bassos - 

OAB:6252-MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

801,78 (oitocentos e um reais e setenta e oito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 88/94. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo 400,89 (quatrocentos reais e oitenta e 

nove centavos) para recolhimento de CUSTAS e 400,89 (quatrocentos 

reais e oitenta e nove centavos) , para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2389 Nr: 585-19.2000.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Argemiro Freitag, Marli Salete Freitag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B
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 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte executada, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

511,18 (quinhentos e onze reais e dezoito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 215.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 2399-17.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Marcelo 

Michel de Assis Magalhães - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

295,03 (duzentos e noventa e cinco reais e três centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 134/138.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71228 Nr: 224-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARFN, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte executada, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 139. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71321 Nr: 315-72.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Avelino de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

621,23 (seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 143/150. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo 376,85(trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 244,38 

(duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27482 Nr: 1595-83.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Guollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

1.328,32 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 131/133. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo 664,16 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e 664,16 (seiscentos e sessenta e quatro reais e dezesseis 

centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74932 Nr: 3942-84.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEV Locadora e Prestação de Serviços Ltda-Me, Edson 

Aparecido Marques, Vandressa Milene Machado Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito da Região de Araxá 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Mercêdo de Andrade 

Moreira - OAB:OAB/MG 59.382, William Batista Nésio - OAB:OAB/MG 

70.580

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 273/286. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 

130,13 (cento e trinta reais e treze centavos), para fins de TAXA 

JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 2413-69.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guerreiro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

1.725,06 (um mil, setessentos e vinte e cinco reais e seis centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 147/162. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo 862,53 (oitocentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta e três centavos) para recolhimento de CUSTAS e 

862,53 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

para fins de TAXA JUDICIÁRIA

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76173 Nr: 1132-05.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivia Conceição de Jesus
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIVIA CONCEIÇÃO DE JESUS, Cpf: 

75633540930, Rg: 5.724.506-9, Filiação: Paulino Moreira de Jesus e 

Lindalva Maria da Conceição, data de nascimento: 21/05/1969, 

brasileiro(a), natural de Palmeira dos Índios-AL, casado(a), artesã, 

Telefone 3419-3933. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 17/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIVIA 

CONCEIÇÃO DE JESUS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Multa Penal por Descumprimento de Ordem Judicial., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2235/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.118,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29384 Nr: 3474-28.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Churrascaria Recantus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RESTAURANTE E CHURRASCARIA 

RECANTUS LTDA, CNPJ: 03550942000131. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 26/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA RECANTUS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de Recolhimento - ICMS 

Estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3634/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.614,78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145432 Nr: 2845-39.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AE Comércio e Representações LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a juntada dos documentos acima 

mencionados, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), 

bem como quantifique o valor pretendido à título de danos morais, sob 

pena de indeferimento, com fulcro no art. 321 , parágrafo único, do novo 

Código de Processo Civil.Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao 

Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente devidas, 

a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente 

aos documentos a  serem apresentados  pe la  par te 

autora.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de abril de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145642 Nr: 2906-94.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sitonio Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC) sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321 , parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil.Sem prejuízo, REMETAM-SE os 

autos ao Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente 

devidas, a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça 

gratuita, frente aos documentos a serem apresentados pela parte autora. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 20 de 

abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71547 Nr: 538-25.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:MT 11242, simara santana monteiro mazurkewicz - 

OAB:21430/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que constatei na conta de depósitos judiciais que o presente 

feito possui 05 (cinco) depósitos de parcelas no valor de R$ 307,23 cada. 

Que, I N T I M O as partes para manifestarem o que entender de direito em 

relação a destinação das referidas parcelas, no prazo de cinco dias, se 

nada manifestarem o feito retornará ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82268 Nr: 1998-76.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN - Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC, para o fim de:a) DECLARAR indevida a suspensão 

do direito de dirigir materializada no protocolo de apreensão de CNH de fls. 

26 e relacionada aos fatos tratados nos presentes autos. Por 

conseguinte, DETERMINO ao requerido que regularize em seu sistema as 

inconsistências referentes aos dados do requerente, com a consequente 

entrega de sua carteira de habilitação, ressalvada a hipótese de 

existência de outros impedimentos.b) CONDENAR o DETRAN/MT ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por 

danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei 
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nº 11.960/09), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em 

que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% 

(oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da 

meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do 

NCPC.SEM custas por ser a autarquia isenta de acordo com o art. 460 da 

CNGC. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

A R Q U I V O ,  c o n f o r m e  d e t e r m i n a d o  n o  a r t .  1 . 0 0 6  d a 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde, 20 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35524 Nr: 2064-61.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Anildo Scarton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33613 Nr: 158-36.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Wilson Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Rodrigues Celis de Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2774/MT, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Tadeu Saes - 

OAB:124316/SP

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte exequente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

843,38 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), a qual 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 92/93. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo 421,69 (quatrocentos e vinte um 

reais e sessenta e nove centavos) para recolhimento de CUSTAS e 

421,69 (quatrocentos e vinte um reais e sessenta e nove centavos), para 

fins de TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 414-13.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elialdo Leonel da Silva, Edileuza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perrot e Paganini Ltda, Renato Seabra Brasil, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, J Bortoncello ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Jorge Santos 

Ojeda - OAB:8419, Jorge Luiz Dutra de Paula - OAB:5053-B/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida Bradesco Auto Re Cia de Seguros S.A, na pessoa de seu 

Advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de 9.001,06 (nove mil e um reais), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 445/v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 3950-37.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte executada, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

6.818,08 (seis mil, oitocentos e dezoito reais e oito centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 289/verso. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo 3.409,04 (três mil, quatrocentos e 

nove reais e quatro centavos) para recolhimento de CUSTAS e 3.409,04 

(três mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos), para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77802 Nr: 2705-78.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pela credora (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de 

multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTO que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. 

CONSIGNO que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem 

o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atualizado débito: 

R$ 39.852,23 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte 

e três centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30908 Nr: 1014-34.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elói Restirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado à 

fl. 296.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83636 Nr: 3034-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco de Souza Lima, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Júlio César de Oliveira - OAB:8.312/MT

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelos credores (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de 

multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTO, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNO que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, 

independente de nova intimação e de garantia do juízo, ofereça 

IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar as 

matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3205-86.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Stechow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 INTIMO o requerido que o processo foi desarquivado e ficará a disposição 

por cinco dias, após, se nada for requerido, retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 3173-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEdIFS, RJdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abner Pereira Gardim - 

OAB:168.057/MG

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de custas, se houve 

prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência 

de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no 

mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTO, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por 

falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNO que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do 

NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104877 Nr: 878-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 878-27.2016.811.0051 – Código 104877.

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

Considerando que a parte autora não comprovou a distribuição da missiva, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazê-lo.

Em sendo comprovado, solicitem-se informações quanto ao seu 

cumprimento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 492-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Campo Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Processo n° 492-36.2012.811.0051 (Código 71501).

Cumprimento de Sentença.

 Vistos em correição

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 72/73). RECEBO, pois, tal 

pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações quanto à 

conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de 

custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, a exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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Campo Verde, 16 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32272 Nr: 2387-03.2010.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Rodrigues dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 .Diante da fixação do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer 

em liberdade.Isento o Acusado das custas processuais.Da sentença, 

intime-se o Ministério Público e o Acusado, pessoalmente, e o Advogado, 

via DJE, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1. O Acusado 

foi preso em flagrante no dia 19.10.2016, tendo sido colocado em 

liberdade no dia 07.11.2016.2. O Acusado responde as ações penais n° 

2659-18.2013.811.0010 (54180), da Comarca de Jaciara – MT; n° 

749-46.2007.811.0048 (7118); n° 430-34.2014.811.0048 (24251); n° 

410-72.2016.811.0048; todas da Comarca de Juscimeira – MT.3em favor 

da União, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, 

determinando as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/03, caso ainda 

não tenha sido feito.4. Considerando que parte dos objetos apreendidos 

(p. 130 – aparelhos celulares) já foi restituída ao respectivo proprietário (p. 

163), DETERMINO que sejam destruídas todas as faixas de “kimono” 

apreendidas.5. DETERMINO a restituição dos valores apreendidos (p. 130 

– U$12,00 -, p. 87/89) à seus proprietários, conforme nominado em cada 

guia – sacado -, caso ainda não tenha sido feito, consignando já ter sido 

realizado liberação de valores à p. 161, o que deverá ser certificado nos 

autos acerca de eventual valor remanescente. Decorrido o prazo de 90 

(noventa) dias sem a reclamação do valor ou não sendo localizados os 

proprietários, proceda-se a transferência de referidas quantias para o 

Banco do Brasil, conta 35.194-6, agência 3037-6, que deverá ser 

revertido em prol das entidades a serem beneficiadas.Publique-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

20 de abril de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-57.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 

DIAS Dados do Processo: Processo: 8010134-57.2013.8.11.0051; Valor 

causa: R$ 14.830,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL Partes do processo: REQUERENTE: ZENI COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REQUERIDO: MEGA 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): REQUERIDO: MEGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA - EPP FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo de crédito, qual 

seja, R$ 25.385,31 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 

trinta e um centavos), nos termos do despacho abaixo transcrito. 

Despacho/Decisão: Decisão. Vistos etc. Na forma do artigo 513 §2º, do 

CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

11 de maio de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões. Juíza de Direito. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA, Gestora Judiciária, digitei. CAMPO VERDE, 23 de abril de 2018. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, S/N, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO RELA CX 

POSTAL 121, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010999-85.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO PEREIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, por horas deixei de cumprir a decisão e 

peticionamento juntado no ID: 12680502, uma vez que, como é sabido o 

executado não mora mais nesta cidade. Considerando os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem 

os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de de intimar novamente o 

exequente para indiciar o endereço do executado, a fim de efetivar a 

penhora. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000624-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que aos 17/04/2018 decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: VIVO S.A. 

Que impuçsiono o feito, a fim de in timar a poarte autora para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito. CAMPO VERDE, 23 de abril de 

2018. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 

do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Tendo a parte recorrida apresentado suas 

contrarrazões, remeta-se o feito à Superior Instância para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 13 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 1254-79.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro São Gabriel Insumos Agrícolas Ltda, Aldo Loureiro 

de Almeida, Ronaldo Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 Vistos.

Acolho o petitório de fls. 404/411 para determinar a abertura de vista ao 

perito, dado que a requerida não foi intimada para os quesitos, para que o 

perito se manifeste sobre a impugnação da requerida e bem ainda ao 

parecer técnico de fls. 412/427, em 15 dias.

Após, o retorno a manifestação do perito, intimem-se as partes para que 

sobre tal se manifestem.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 3140-79.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 Vistos,

 Considerando o pedido formulado pela defesa do acusado às fls. 153/159 

redesigno o ato para o dia 21 de maio de 2018 às 16hs00 (horário oficial 

de MT).

 Saem os presentes intimados.

 Dê-se ciência à defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1272-03.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Zanon, Aldo Loureiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, Sergio Henrique Staniszewski - 

OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 Vistos.

Acolho o aditamento da inicial.

Ante a contestação de fls. 77 e ss, comparecimento espontâneo aos 

autos, converto o arresto em penhora.

Manifeste-se a credora sobre a contestação, em 15 (quinze) dias.

Conforme postulado pela requerida (fls. 103), nomeio como perito ALDO 

NUSS, contador, endereço na Rua Campo Erê, 387 E, bairro Pioneiro, 

Lucas do Rio Verde/MT, celular (065) 99646-2728.

 Intime-se ambas as partes para que apresentem quesitos em 15 (quinze) 

dias.

Após o retorno dos quesitos, o a queda de prazo para tal oferta, vistas ao 

perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente a proposta 

de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte executada 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu, ora 

demandada, conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48789 Nr: 1043-77.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BELISÁRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Informa o patrono da parte requerente que o mesmo se aposentou por 

idade no INSS. Desiste da continuidade do feito.

Isto posto, acolho o pedido para julgar extinto o feito sem resolução do 

mérito, no termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas, nem honorários.

Arquive-se em definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2483-40.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Coimbra Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Informa o patrono da parte requerente que o mesmo se aposentou por 

idade no INSS. Desiste da continuidade do feito.

Isto posto, acolho o pedido para julgar extinto o feito sem resolução do 

mérito, no termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas, nem honorários.

Arquive-se em definitivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 1666-44.2015.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada aos autos do laudo pericial, fls. 137, impulsiono 

os autos a fim de intimar as partes a se manifestarem acerca do laudo 

apresentado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 812-21.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM, JCdS, TDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema INFOJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Considerando a juntada da declaração de renda do requerido, PROCESSO 

EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 9659 Nr: 1293-96.2004.811.0029

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta, Raul dos Santos 

Moronta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15687-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8963/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - 

OAB:8988/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de buscas via RENAJUD, conforme se depreende do 

extrato anexo.

Noutro giro, percebe-se que todas as diligências úteis no sentido de 

localizar bens aptos a adimplir o crédito já foram realizadas, ressalto, no 

presente feito já foi realizado bloqueio BACENJUD e RENAJUD e também 

foi realizada busca de bens via sistema INFOJUD.

Nesse diapasão, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o credor ter direito 

a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende seu 

tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete 

a razoável duração de todos os demais processos.

Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente pode 

reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.284.587 - SP (2011/0227895-6)

 RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - 

ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - 

EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - 

INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO 

DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - 

POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE 

MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA – 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

...

III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior 

do processo, que é, justamente, a realização do direito material já 

reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi 

proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, 

cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou 

e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante 

instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional.

IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, 

ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado. Precedentes.

V - Recurso especial improvido.

Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, determino o arquivamento 

do feito, sem baixas na distribuição.

Determino que o processo permaneça no arquivo provisório até que o 

credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59419 Nr: 665-53.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Dias Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ocorrência de erro material no bojo da decisão de 

designação de audiência de instrução de julgamento, retifico referida 

decisão, e onde consta:

“para o dia 06 de julho de 2018, às 12:30min(MT)”

Leia-se:

 “para o dia 06 de julho de 2018, às 15:30min(MT)”.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59529 Nr: 729-63.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Maria Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ocorrência de erro material no bojo da decisão de 

designação de audiência de instrução de julgamento, retifico referida 

decisão, e onde consta:

“para o dia 06 de julho de 2018, às 12h45min(MT)”

Leia-se:

 “para o dia 06 de julho de 2018, às 15:00min(MT)”.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 1032-14.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Casemiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ocorrência de erro material no bojo da decisão de 

designação de audiência de instrução de julgamento, retifico referida 

decisão, e onde consta:

“para o dia 05 de julho de 2018, às 08:15min(MT)”

Leia-se:

 “para o dia 06 de julho de 2018, às 14:30min(MT)”.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20974 Nr: 1693-37.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Alves Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 201, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 722-08.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Alves Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 20, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51659 Nr: 2617-38.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Alves Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 66, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64096 Nr: 3295-82.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEOL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte autora mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte por mais de 30 (tinta dias), consoante certidão 

de de fls. 69.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63772 Nr: 3113-96.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DIAS BRACCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte autora mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte por mais de 30 (tinta dias), consoante certidão 

de de fls. 32.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 1937-82.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIANO DE ALMEIDA, ZENAIDE FURQUIM 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA STEFANIA KOLLN, Altair José Kolln

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 istos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifestou-se pela 

extinção do presente feito, face as partes terrem realizado acordo, 

consoante fls. 40.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29343 Nr: 852-37.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS Celular e Informatica LTDA-ME, CARLOS 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifestou-se pela 

extinção do presente feito, face as partes terrem realizado acordo.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63597 Nr: 3009-07.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 
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OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 Tendo em vista o teor da certidão de fl. 40, intime-se o causídico 

subscritor da petição de fls.29/32 para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, colacione aos autos procuração que outorgue-lhe poderes 

para representar a parte Executada.

Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66320 Nr: 1005-60.2018.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDLZ, GCZ, LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sott - OAB:16.717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Perfunctória análise da exordial, verifico que a parte requerente deixou de 

apresentar o comprovante de pagamento de custas e taxas judiciárias. 

Desse modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, apresentando o recolhimento das custas judiciais 

sob pena de indeferimento da inicial, nos temos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos conclusos 

para deliberações.

Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46620 Nr: 2492-07.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíola Willers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls. 33, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 30, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45274 Nr: 1418-15.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Goldoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls. 55, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 52, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48814 Nr: 1061-98.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls. 31, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 28, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44255 Nr: 598-93.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls.37, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 34, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44443 Nr: 756-51.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Ucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls. 44, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 41, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46805 Nr: 2601-21.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Ucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, embora o Requerente não tenha se 

manifestado após ser intimado conforme fls. 38, verifica-se através da 

certidão aportada aos autos em fls. 35, a quitação da RPV, objeto dos 

apresentes autos, dando-se por satisfeita a obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29587 Nr: 1096-63.2012.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1096-63.2012.811.0029 Código29587

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Marcos Antonio da Cruz

INTIMANDO(A, S): Marcos Antonio da Cruz, Cpf: 02409706169, Rg: 

1967064-8 SSP MT Filiação: Valter Ines da Cruz e Marilucia da Cruz, data 

de nascimento: 19/09/1993, brasileiro(a), natural de Canarana-MT, 

solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, Endereço: Rua Aroeira - N. 140E -, 

Bairro: Jardim Primavera, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/09/2012

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) 43. Ante o exposto e considerando que não há causa 

que exclua a culpabilidade ou isente o réu de pena, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão punitiva contida na denúncia, e CONDENO o acusado 

MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ, já qualificado nos autos, às penas 

previstas no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal. DOSIMETRIA 

DA PENA. 4. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código 

Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI 

da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento. 46. Quanto ao crime de furto 

praticado contra a vítima Cleivânia de Souza Oliveira. 47. A pena in 

abstrato para o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código 

Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. 48. À 

culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem 

jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana 

por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que 

motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são 

apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a 

gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta 

circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui várias 

ações em trâmite nessa Comarca: (processo n° 2183-88.2011.811.0029 – 

Código 28310; Processo n°2183-88.2015.811.0029 – Código 40844; 

Processo n° 2716-71.2016.811.0029 – Código 57560; Processo n° 

145-69.2012.811.0029 – Código 28640; Ação Penal  n° 

1096-63.2012.811.0029 – Código 29587); e na Comarca de Chapada dos 

Guimarães (processo n.º 3425-58.2015.811.0024 - Código: 77238), 

percebe-se uma reiteração de crimes patrimoniais (furto/roubo), elementos 

que desabonam a conduta social e personalidade do agente. Os motivos e 

circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal 

infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Ademais, 

anote-se que no presente caso houve a incidência de 02 (duas) 

qualificadoras (art. 155, §4º, I e IV, CP) motivo pelo qual fixo a pena-base 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à 

razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por 

considera-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 49. Na 

segunda fase da dosimetria, anoto que não há circunstâncias atenuantes 

a serem valorados. Contudo, verifica-se que o réu é reincidente, conforme 

denota-se da análise do executivo de pena n.º Executivo de Pena n° 

2599-51.2014.811.0029 – Código 46803 oriundo da ação penal n° 

2183-88.2011.811.0029 (Código: 28310), tramitando nesta Comarca, razão 

pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), 

remanescendo a pena intermédia em 04 (quatro) anos 01 (um) mês de 

reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. 50. Não havendo causas de 

aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a 

DEFINITIVA de MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ 04 (quatro) anos 01 (um) 

mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. 51. Quanto ao crime de 

corrupção de menores (art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente): 52. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 

244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é de reclusão de 01 (um) 

a 04 (quatro) anos de reclusão. 53. Diante da análise das mesmas 

circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas 

parcialmente favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 

06 (seis) meses de reclusão. 54. Na segunda fase da dosimetria da pena, 

verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no 

art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de vinte e um anos), razão pela 

qual reduzo a pena ao seu mínimo de 01 (um) ano de reclusão. 55. Não 

havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena 

aplicada, torno-a DEFINITIVA em relação ao tipo penal descrito no artigo 

244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, em 01 (um) ano de reclusão. 

56. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo 

cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, 

resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de 

reclusão e 23 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade. 57. 

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, corrigido monetariamente, em face da insuficiência 

econômica do réu. 58. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto lhe são 

parcialmente desfavoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59, do 

Código Penal, ao do que dispõe o artigo 33, §3°, do Código Penal. 

Anote-se, ainda, trata-se de réu reincidente, circunstância que, no caso 

sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso. 59. Incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou 

sursis, a teor do disposto no artigo 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. 

PENA TOTAL DEFINITIVA 60. Diante do exposto julgo parcialmente 

procedente a presente denúncia para CONDENAR MARCOS ANTÔNIO DA 

CRUZ, por infringir o artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, 

fixando-lhe a reprimenda 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 

(vinte) dias-multa no valor mínimo legal a unidade, em regime inicial 

semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis. 61. O 

sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado da sentença em 

liberdade, por estarem ausentes, neste momento, quaisquer das 

circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal. 62. Após o 

trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o 

cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, 

art. 15, inc. III). 63. Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na 

forma de costume, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 

(art. 15, III, da Constituição Federal). 64. Após certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se guia de Guia de Execução Penal, encaminhando-a à 

Vara de Execuções Penais deste Juízo. 65. Isento do pagamento das 

custas processuais, face à situação econômica do condenado.66. 

Transitada em julgado, lance o nome no rol dos culpados. P.R.I. 

Cumpra-se.

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56488 Nr: 2177-08.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO XAVIER DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2177-08.2016.811.0029 Código 56488

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): MARCELO XAVIER DE MATOS NETO

INTIMANDO: Réu(s): Marcelo Xavier de Matos Neto, Cpf: 04627077173, Rg: 

5973365 SSP GO Filiação: Ana Rita Pereira do Nascimento, data de 

nascimento: 22/09/1993, brasileiro(a), natural de Iaciara-GO, , frentista, 

Endereço: Frederico Westphalen, Bairro: Nova Canarana, Cidade: 

Canarana-MT

FINALIDADE: Citação do réu para oferecer resposta no prazo de 10 (dez) 

dias, especificando provas e arrolando testemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em 

face do indiciado como incurso no art. 155, CAPUT DO Código Penal, por 

delito cometido nesta cidade em 19/08/2016. Denuncia recebida em 

12/07/2017.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial inserta às fls. 

61/62, e determino a expedição de Edital para citação do acusado 

MARCELO XAVIER DE MATOS NETO. Após o prazo do edital, vista dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52866 Nr: 47-45.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 47-45.2016.811.0029 Código 52866

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): ADALTO PEREIRA PINTO

INTIMANDO: Réu(s): Adalto Pereira Pinto, Cpf: 91855390159, Rg: 295065 

Filiação: Argemiro Sousa Pinto e Iraides Pereira Pinto, data de nascimento: 

30/12/1973, brasileiro(a), natural de Brejinho de nazaré-TO, convivente, 

Endereço: Rua Cristo Rei, Nº 266, Bairro: J. Vitória (Fone. 66-9606-8349) 

Ou 66 8413-8040, Cidade: Canarana-MT

FINALIDADE: Citação do réu para oferecer respaosta no prazo de 10 

(dez) dias, especificando provas e arrolando testemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em 

face do indiciado como incusrso no art. 306 do CTB, por delito cometido 

em via pública desta cidade em 24/11/2015.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Defiro a cota ministerial às fls. 50/51, e 

determino a expedição de Edital para citação do acusado ADALTO 

FERREIRA PINTO. Após o prazo do edital, vista dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 939-51.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 939-51.2016.811.0029 Código 54403

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Rogerio Rodrigues Silva

INTIMANDO: Réu(s): Rogerio Rodrigues Silva, Cpf: 03442258103, Rg: 

5404754 SSP GO Filiação: Divino Rodrigues de Oliveira e Rita de Fátima 

Silva Oliveira, data de nascimento: 10/09/1988, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-GO, convivente, guia turístico, Endereço: Rua 35 Nº 265, Bairro: 

Mauro Bento, Cidade: Jataí-GO

FINALIDADE: Citação do réu para no prazo de 10 (dez) dias apresentar 

resposta, especificando provas e arrolando testestemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual ofereceu denuncia 

contra o acusado como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, por 

delito praticado em 31/10/2015. Denuncia recebida em 31/05/2016.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Defiro a cota ministerial às fls. 61/62, e 

determino a expedição de Edital para citação do acusado ROGÉRIO 

RODRIGUES SILVA. Após o prazo do edital, vista dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 19 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54411 Nr: 947-28.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 947-28.2016.811.0029 Código 54411

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos, Cpf: 

95874313168, Rg: 1738003-0 SSP MT Filiação: Domingos Miranda dos 

Santos e Luiza do Carmo Nascimento Ferreira, data de nascimento: 

03/04/1979, brasileiro(a), natural de Ribeirão cascalheira-MT, convivente, 

vaqueiro, Endereço: Rua Sarandi, N°. 476, Bairro: Jd. União, Cidade: 

Canarana-MT

FINALIDADE: Citação do réu para que ofereça resposta por escrito no 

prazo de 10 (dez) dias, especificando provas e arrolando testemunhas.

 RESUMO DA INICIAL: o Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em 

desfavor do acusado como incurso nas pena do art. 306, caput, do CTB, 

por delito praticado em via pública na cidade de Canarana/MT, em 

13/03/2016. A denúncia foi recebida em 01/06/2016.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Defiro a cota ministerial de fls. 55, pelo que 
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determino a citação do acusado Raimundo Nascimento Ferreira dos 

Santos por edital pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361, 

do Código de Processo Penal. Escoado o prazo assinalado, sem que o 

acusado compareça em juízo ou constitua advogado (art. 366, CPP), 

desde já determino a suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional, e determino a imediata remessa dos autos ao arquivo 

provisório, o que deverá ser providenciado pela Sra. Gestora Judiciária 

independentemente de nova conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57061 Nr: 2487-14.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2487-14.2016.811.0029 Código 57061

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Rodrigo Gomes Carneiro

INTIMANDO: Réu(s): Rodrigo Gomes Carneiro, Cpf: 05230523166, Rg: 

24572250 SEJSP MT Filiação: Jair Alves Carneiro e Francineide Gomes 

Carneiro, data de nascimento: 25/09/1992, brasileiro(a), natural de Buritis 

dos tocantins-TO, solteiro(a), recepcionista, Endereço: Rua Frederico 

Westhphalen Nº 583 B, Bairro: Nova Canarana. Fone: 9968-7295 Ou 66 

99722-7149, Cidade: Canarana-MT

FINALIDADE: Citação do réu para oferecer resposta no prazo de 10 (dez) 

dias, especificando provas e arrolando testemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em 

face do indiciado como incusrso no art. 306 do CTB, por delito cometido 

em via pública desta cidade em 24/11/2015. Adenuncia foi recebida em 

25/10/2016.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Tendo em vista a informação nos autos 

de que o acusado não mais reside no endereço por ele informado no 

inquérito policial, bem como o Ministério Público não ter logrado êxito em 

localizar seu novo endereço, DEFIRO a cota ministerial às fls. 56/57, e 

determino a expedição de Edital para citação do acusado RODRIGO 

GOMES CARNEIRO do presente feito. Após o prazo do edital, vista dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 125-05.2017.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Divino Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagi Bazi, Cara de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 125-05.2017.811.0029 Código 58601

ESPÉCIE: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Paulo Divino Alves Pereira

PARTE REQUERIDA: Nagi Bazi e Cara de Tal

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Cara de Tal e Requerido(a): Nagi Bazi

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 430,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos em correição, 1. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO aforada por PAULO DIVINO ALVES 

PEREIRA em face de NAGI BAZI e outro, (qualificados nos autos), onde, 

em razão da ausência de informações acerca dos credores, pugna pela 

consignação da quantia indicada na inicial, com sua consequente 

liberação da obrigação, bem como, em sede de antecipação de tutela, 

requer que seja dada baixa na restrição junto ao Banco do Brasil S.A.. 2. 

À inicial, de fls. 04/07, coligiu os documentos de fls. 08/13. 3. Recebida a 

vestibular (fls. 14), nada foi manifestado acerca da tutela antecipada. 4. 

Valor consignado à fl. 16/17. 5. Citada fictamente (fl. 22), as demandadas 

permaneceram inertes. 6. A parte autora instada a manifestar-se, reiterou 

todos os pedidos da petição inicial às fl. 40. 7. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 8. Trata-se 

de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO aforada por PAULO 

DIVINO ALVES PEREIRA em face de NAGI BAZI e outro, (qualificados nos 

autos). 9. O exame dos autos demonstra que é cabível o julgamento 

antecipado da lide à espécie, nos termos do Art. 355, II, do Código de 

Ritos, haja vista que o pedido procede, pois sobre as requeridas incidem 

os efeitos da revelia, o que induz na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor, ex vi do Art. 344, do Estatuto Processual 

retromencionado, e estes acarretam as consequências jurídicas 

apontadas na peça inaugural. 10. Outrossim, o artigo 539, §2º, do 

CPC/2015 prevê que decorrido o prazo sem a manifestação de recusa, 

reputar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do 

credor a quantia depositada. 11. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, com espeque nos Arts. 487, I, do Digesto 

Processual Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO veiculado no petitório 

inaugural, para declarar extinta a obrigação descrita neste feito. 12. Por 

fim, determino que seja retirado o nome da parte autora do Cadastro de 

Emitentes de Cheque Sem Fundos-CCF, ou ainda qualquer outro cadastro 

de proteção ao crédito. 13. Sem custas. 14. Transitando em julgado, 

arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se. Canarana, 18 de dezembro de 2017. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito em Substituição Legal

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65999 Nr: 800-31.2018.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 800-31.2018.811.0029 Código 65999

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VILMA HELENA DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRÉ DOS SANTOS

FINALIDADE: Citação do requerido acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para querendo, responder a ação no prazo de 15 

(quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com Ação de Divórcio em 

desfavor do requerido com quem casou-se em 14/10/1967, e encontra-se 

separada de fato há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Processe-se em segredo de justiça, 

nos termos do artigo 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada. Cite-se a parte Requerida por via Editalícia com 

prazo de 30 (trinta) dias, com as advertências dos artigos 334 e 344, do 

Novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação, no 

prazo de 15 dias. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 4 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 2790-28.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO COUTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2790-28.2016.811.0029 Código 57721

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): ROGERIO COUTO LIMA

CITANDO(A, S): Executados(as): Rogerio Couto Lima, Cpf: 78064996104 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/11/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.282,36 em 29/05/2017

NATUREZA: Falta de recolhimento do ITCD

CDA 20156988 Data da inscrição 21/12/2015

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22052 Nr: 2767-29.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemary Martins da Silva Grubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2767-29.2009.811.0029 Código 22052

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Rosemary Martins da Silva Grubert

CITANDO(A, S): Executados(as): Rosemary Martins da Silva Grubert, Cpf: 

48036790530, Rg: 3.818.596 SSP BA Filiação: Arnaldo José da Silva e 

Aurelina Martins da Silva, data de nascimento: 31/05/1967, brasileiro(a), 

natural de R. do jacuípe-BA, casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

Roberto Colonhese - Nº 100 - Fone; 9973-4636, Bairro: Parque Eldorado, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.881,55

NATUREZA: Falta de recolhimento de ICMS

CDA20097432 – Data da Inscrição 11/06/2008

Eu, Reni Maria kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51269 Nr: 2391-33.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda, 

DARIO JOSÉ MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Dario José Micharki, Cpf: 

37234323953 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Parana Nº128, 

Bairro: Centro, Cidade: Canarana-MT

Executados(as): Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ: 

01421932001495, brasileiro(a), Endereço: Av. Paraná, Nº 128, Bairro: 

Centro, Cidade: Canarana-MT

Executados(as): Rosana Maria Neponuceno Micharki, Cpf: 78627885168 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Paraná Nº128, Bairro: Centro, 

Cidade: Canarana-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51307 Nr: 2422-53.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M de Aguiar Comercio - ME, Lucinéia Maria 

de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2422-53.2015.811.0029 Código 51307

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): L. M de Aguiar Comercio - ME e Lucinéia Maria de 

Aguiar

CITANDO(A, S): Executados(as): L. M de Aguiar Comercio - Me, CNPJ: 

09128272000146, brasileiro(a), Endereço:IgnoradoT

Executados(as): Lucinéia Maria de Aguiar, Cpf: 96170867191 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.028,33 Em 23/05/2017

NATUREZA: Falta de recolhimento de ICMS

CDA 20145033 - Data da inscrição: 27/05/2014

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 445 de 832



Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42743 Nr: 1641-02.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1641-02.2013.811.0029 Código 42743

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública

EXECUTADO(A, S): Jose Rosa da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): Jose Rosa da Silva, Cpf: 69972230104, 

Rg: 1565201-7 SSP MT Filiação: Dionisio Pereira da Silva e Geralda Rosa 

da Silva, data de nascimento: 22/04/1972, brasileiro(a), natural de São Luis 

de montes belos-GO, solteiro(a), vaqueiro, Endereço: ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/08/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.637,49 em 19/02/2015

CDA 20133186 - Data da inscrição 09/08/2013

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44238 Nr: 585-94.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenisa Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 585-94.2014.811.0029 Código 44238

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Aldenisa Alves de Souza

CITANDO(A, S): Executados(as): Aldenisa Alves de Souza, Cpf: 

51500345253, Rg: 1576038-3 Filiação: Aldenor Alves de Souza e 

Osvaldina Moreira da Silva, data de nascimento: 26/04/1974, brasileiro(a), 

natural de Araguaina-TO, solteiro(a), Endereço: Ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.597,45 Em 26/06/2017

CDA: 2014602 Data da inscrição: 06/03/2014

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46253 Nr: 2198-52.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Quaresma Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2198-52.2014.811.0029 Código 46253

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Marcos José Quaresma Duarte

CITANDO(A, S): Executados(as): Marcos José Quaresma Duarte, Cpf: 

00990269108, Rg: 1542648-3 SSP MT Filiação: Marcos Ribeiro Duarte e de 

Maria José Ferreira Quaresma, data de nascimento: 02/03/1985, 

brasileiro(a), natural de Belém-PA, convivente, auxiliar de serviços gerais., 

Endereço: Ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2014

Natureza: Descumprimento de Ordem Judicial

CDA 2014 12691 Data da inscrição 23/09/2014

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46262 Nr: 2204-59.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lodovéo Frigo-ME, Lodoveo Frigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2204-59.2014.811.0029 Código 46262

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Lodovéo Frigo-ME e Lodoveo Frigo

CITANDO(A, S): Representante (requerido): Lodoveo Frigo, Cpf: 

28412842120, Rg: 169.811-7 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Ignorado

Executados(as): Lodovéo Frigo-ME, CNPJ: 26536656000117, brasileiro(a), 

Endereço: Ignorado

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.927,22

NATUREZA: Falta de cumprimento de normas e deveres – Pelas 

Empresas, art.47, III, I, da Lei compl. Nº 149/2003

CDA: 2011352 - Data da Inscrição 18/01/2011

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51187 Nr: 2354-06.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ, JOSÉ DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO
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 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N. 2354-06.2015.811.0029 Código 51187

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EXECUTADO(A,S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ e JOSÉ DE ANDRADE

CITANDO(A,S): Executados(as): José de Andrade, Cpf: 97010170800 

Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: 

Fazenda São Geraldo, S/nº, Ba-irro: Zona Rural, Cidade: Canarana-MT

Executados(as): José Ronaldo de Queiroz, Cpf: 30313686653, Rg: 

M-879.498 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), convivente, comerciante, 

Endereço: Rua Sebastião Leal, N° 3811, Bairro: Centro, Cidade: Baixa 

Grande do Ribeiro-PI

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/09/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.543,18 (nove mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e dezoito centavos)

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, ficando consignado que 

poderão ofertar embargos (em regra, sem efeito suspensivo), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora dos executados da quantia 

acima descrita proveniente da concessão de “Nota de Crédito Rural 

B10530795-3”, firmada em 23/03/2011.

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 17 de abril de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

A, orizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 1031-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Wanderson de Souza Filiação: , data de nascimento: 

22/09/1986, brasileiro(a), natural de Itapaci-GO, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua Lagoa Vermelha, Nº. 10, Bairro: Nova Canarana, 

Cidade: Canarana-MT

Finalidade:intimação acerca da decisão prolata às fls. 48, a seguir 

transcrita

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Formado os autos de execução, procedeu-se a 

tentativa de intimação do réu Wanderson de Souza para comparecimento 

em audiência admonitória, todavia, não foi possível proceder a intimação 

do réu, eis que se encontra em lugar incerto ou não sabido, conforme 

disposto na certidão de fls. 25. Instado a se manifestar, o representante 

do Ministério Público pugnou pela intimação do réu por Edital, bem como 

pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.É o 

relatório. Decido. Dispõe o artigo 181, §1º, a, da Lei de Execução Penal 

que: “Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de 

liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código 

Penal. § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será 

convertida quando o condenado: a) não for encontrado por estar em lugar 

incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;”

Desta feita, considerando que o réu deixou de cumprir com suas 

obrigações legais a fim de frustrar o processo de execução penal, DEFIRO 

a cota ministerial retro e DETERMINO a intimação do réu Wanderson de 

Souza, qualificado nos autos, por edital, bem como a conversão da pena 

restritiva de direitos em privativa de liberdade, e, consequentemente, 

suspendo o regime mais benéfico e determino a expedição de mandado de 

prisão, encaminhando-se aos órgãos de praxe e responsáveis. O réu, tão 

logo preso, deve ser imediatamente apresentado a este Juízo, a fim de que 

seja ouvido (art. 118, § 2°, da LEP), antes de ser proferida decisão acerca 

da regressão definitiva ou não do regime. Efetuada a prisão cautelar, 

proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65348 Nr: 356-95.2018.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 356-95.2018.811.0029 Código 65348

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves dos Santos

PARTE RÉ: HAMILTON MOACIR DE SOUSA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Hamilton Moacir de Sousa Filiação: Moacir 

Pedro de Sousa e Juvelina Francisca de Sousa, data de nascimento: 

18/12/1964, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, casado(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com Ação de Divórcio 

Litigioso em desfavor do requerido com quem contraiu matrimonio em 

22/04/2016.

DESPACHO: Vistos, etc. Processe-se em segredo de justiça, nos termos 

do artigo 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. Cite-se a Requerida por via Editalícia com prazo de 30 (trinta) 

dias, com as advertências dos artigos 334 e 344, do Novo Código de 

Processo Civil, para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias. 

Findo o prazo supra sem manifestação da parte Requerida, volvam-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 12 de março de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46132 Nr: 2100-67.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos,

Defiro petitório de fls. 171/172, pelo que determino a expedição do 

competente alvará judicial para o levantamento dos valores apresentados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53721 Nr: 2735-34.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirio Augusto Quinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlantico Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 2360-38.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Reginalda da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da decisão de fl. 92, do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 2807-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação juntada às fls. 112-120, INTIME-SE o autor para 

manifestação e requerer o que lhe é de direito, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5493-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Vistos, etc. I. Cumprida a finalidade da missiva, determino a sua 

devolução com as nossas homenagens de praxe. II. Expeça-se o 

necessário. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79912 Nr: 1140-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mauro Nascimento da 

Costa - OAB:16779, Milton Soares Neto - OAB:OAB/MT - 15.834

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência da testemunha Luzinete. II. Declaro 

encerrada a instrução e determino que as partes sejam intimadas para 

apresentarem alegações finais. III. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 2862-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc. I. Defiro o prazo de 5 dias para que a defesa informe o 

endereço da testemunha na Comarca de Cuiabá, sob pena de preclusão. 

II. Apresentado o endereço tempestivamente, depreque-se sua oitiva, com 

prazo de cumprimento de até 30 dias. III. Aguarde-se o retorno das 

precatórias por 30 dias, após a sua distribuição e, na hipótese de as 

missivas não retornarem, certifique-se e encerro a instrução, na forma do 

art. 222, §1º, do CPP e determino a intimação das partes para alegações 

finais. IV. Oficie-se ao Delegado de Polícia para que cumpra a requisição 

do MP junto ao Inquérito Policial 139/2016 para apurar eventual vestígio de 

impressão digital do acusado no local do furto e, se o caso, tomar as 

providencias de mister em outro processo, uma vez que neste apura-se 

delito diverso, já estando em vias de encerramento. V. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 353-88.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Clementino da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Vistos etc.

Com fundamento no art. 841 do CPC, INTIME-SE o executado e cônjuge 

acerca da penhora de fls. 170-172, devendo o executado servir-se como 

fiel depositário, assinando o respectivo termo (fl. 170v).

Proceda-se a avaliação dos bens penhorados (art. 870 do CPC), após, 

intimem-se as partes, devendo o exequente manifestar, ainda, acerca da 

disposição do art. 876 e art. 879, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103366 Nr: 1187-61.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, a contestação foi apresentada TEMPESTIVAMENTE. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33488 Nr: 2554-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Certifico que, IMPULSIONO o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando os advogados da parte Embargada, pela 

imprensa para no prazo de 15 dias, manifestar requerendo o que de direito 

tendo em vista o pedido de Desarquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 2999-80.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Monteiro Pla, Maria Bernadete de Souza 

Aleknovic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Dalva Rodrigues Caobianco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da executada, pela imprensa, 

para no prazo 5 dias comprovar nos autos a integralidade do pagamento 

do débito, tendo em vista petição da exequente de f. 138/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19700 Nr: 347-03.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Colonhezzi Beil, Jonia Ferreira Soares de 

Almeida, Benedito Fernandes de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Anélio Mazzocco, 

Frigorífico Morada do Sol Ltda, Vilson Antonio Borelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875, Miro Agostinho das Neves

Miro Agostinho - OAB:12818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Antonio Alvares - 

OAB:3432/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, proceder o recolhimento das custas de preparo 

da Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102448 Nr: 721-67.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES LEAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 e art. 2º, § 2°, do Decreto Lei n° 911/69 INDEFIRO a petição 

inicial e, por consequência, julgo extinto sem resolução do mérito, o 

presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes, ficando sua exigibilidade 

suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste 

momento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40877 Nr: 3407-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenice Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 17/01/2018, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100166 Nr: 5903-68.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Martins Barbosa Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Desta feita, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada. Considerando que a Fazenda Pública, infelizmente, ainda não 

adota a conciliação como forma primordial de resolução dos conflitos, o 

que revela improvável o fim deste processo por meio de acordo em razão 

da cultura vigente no âmbito da Administração Pública, deixo de determinar 

a designação da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015.Cite-se a 

parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 

e seguintes do CPC).Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).Defiro o pedido de 

justiça gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 5901-98.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juacy de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 CONCLUSÃODesta feita, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela 

de urgência postulada. Considerando que a Fazenda Pública, infelizmente, 

ainda não adota a conciliação como forma primordial de resolução dos 

conflitos, o que revela improvável o fim deste processo por meio de 

acordo em razão da cultura vigente no âmbito da Administração Pública, 

deixo de determinar a designação da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38222 Nr: 646-72.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 175/177, sob o fundamento, em 

síntese, da inexequibilidade do título executivo judicial, em razão de não ter 

sido proferida nova sentença após a juntada do prévio requerimento 

administrativo.

 Sustenta, ademais, também ter havido excesso na execução, em razão 

de aplicação errônea dos juros e correção monetária incidentes na 

hipótese dos autos.

 Às fls. 195/198, a parte impugnada apresentou réplica.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando detidamente os a dinâmica processual do feito, sobretudo a 

partir da decisão de fls. 164/165, nota-se que a decisão monocrática da 

Excelentíssima Desembargadora Vice Presidente do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região não anulou expressamente a sentença 

proferida em primeira instância, mas, tão somente, determinou fossem os 

autos remetidos para cumprimento das regras estabelecidas no julgamento 

do RE 631.240MG, referentes à necessidade da negativa administrativa 

para demonstração do interesse processual nas ações previdenciárias.

Assim, sem delongas, razão assiste à autora, já que inexiste título judicial 

a ser executado no caso em questão, cabendo, dessa maneira, a 

remessa dos autos à instância superior para ordenação do procedimento.

 Ressalto, ao final, que não cabe a este juízo singular reformar ou revisar 

as decisões proferidas na instância superior, devendo tais irresignações 

serem postuladas na segunda instância.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para chamar o feito à ordem, 

determinando, por conseguinte, a imediata remessa dos autos à instância 

superior, em estrito cumprimento ao disposto às fls. 164/165.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87709 Nr: 241-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que não restaram demonstradas as hipóteses do art. 117 

da Lei de Execuções Penais, INDEFIRO o pedido de cumprimento da pena 

em residência particular.

II. Desta feita, MANTENHO a decisão exarada no dia 6.10.2017, que 

deverá ser cumprida integralmente.

III. Intimem-se.

IV. Expeça-se o necessário, atentando-se ao endereço informado nos 

autos.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82912 Nr: 2383-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEY C. DO NASCIMENTO ME, Mariney 

Candida do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20225 Nr: 855-46.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S / A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandionor Nunes de Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, proceder o recolhimento das custas de preparo 

da Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78314 Nr: 504-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, SANEPLAN 

SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, Dênio Peixoto Ribeiro, 

Cleudson Luiz Fernandes, JOANA DARC SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANEPLAN SANEAMENTO E 

TERRAPLANAGEM LTDA-ME, CNPJ: 08935113000190. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da (s) pessoa (s) acima 

qualificada (s), do inteiro teor da petição incial (Cópia anexa) e do 

despacho abaixo transcrito, bem como documentos eventualmente 

anexados, cuja (s) cópia (s) segue (m) anexa (s) como parte (s) 

integrante (s) desde edital.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade 

administrativa c.c. pedido de liminar proposta pelo Município de Planalto da 

Serra em desfavor de DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, TATIANY DE ALMEIDA 

RIBEIRO, SANEPLAN SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, 

JOANA DARC SILVA e CLEUDSON LUIZ FERNANDES, todos qualificados 

nos autos

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Diante das informações apresentadas 

pela parte autora, quanto ao endereço ficto da empresa demanda 

SANEPLAN – Saneamento e Terraplanagem Ltda, DEFIRO o pedido de 

notificação por edital. Decorrido o prazo para manifestação, com fulcro no 

art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada 

para apresentação de defesa em favor da demandada.II. Ademais, 

verifica-se do mandado de notificação dos requeridos Dênio Peixoto 

Ribeiro e Tatiany Almeida Ribeiro que o Sr. Oficial de Justiça é omisso 

quanto à notificação de Dênio Peixoto Ribeiro, já que consta apenas 

assinatura da demandada Tatiany Almeida Ribeiro. Donde se presume, não 

ter havido sua notificação. Dessa maneira, devolva-se o referido mandado 

ao Sr. Oficial Silvio Victor Leite Campos, a quem incumbirá a notificação do 

requerido Dênio Ribeiro Peixoto, no endereço ali apontado. Quanto ao 

pedido de notificação por hora certa, esclareço que, caso o meirinho 

suspeite da ocultação do requerido, deverá proceder na forma do artigo 

252 e 253 do CPC/2015, independentemente de novo despacho.III. 

Cumpridas as determinações anteriores, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 02 de abril de 2018

Elieth Conceição de Melo BarbosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38182 Nr: 3007-77.2002.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mendes, Teófilo Amorim Arruda, 

Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A., Everaldo Ferreira Gomes, 

Ezequiel Inocêncio Barbosa, Alceu Vilela Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558, Hélio Passadore - OAB:3.008 - A, JOSÉ FRANCISCO 

NUNES - OAB:3352, Osvaldo Antônio Ribeiro - OAB:1422

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEÓFILO AMORIM ARRUDA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Oposição ajuizado Pelo O Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Milton Mendes, Teófli Amorim de Arruda , 

Alceu Vilela Franco, Everaldo Ferreira Gomes, Ezequiel Inocêncio Barbosa 

e Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A

Despacho/Decisão: Vistos em correição. I. Proceda-se à necessária 

conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 52/2007/CGJ, 

impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento (RAJ, 

expedição e etc.) para a regular tramitação.II. Expeça-se o necessário.III. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 02 de abril de 2018

Elieth Conceição de Melo BarbosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102252 Nr: 617-75.2018.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Ambrósio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues Guilherme - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de dias, proceder o recolhimento das custas de preparo da 

Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66974 Nr: 2480-08.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para abater os valores recebidos a 

título de benefício assistencial. Dessa forma, expeça-se RPV no valor de 

R$ 1.967,65 devido à parte exequente. II.Chamo o feito à ordem, o que 

faço para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor 

Manoel Jacinto de Oliveira.III.Transcorrido o prazo para recurso, 

expeça-se a pertinente requisição no valor fixado.IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66701 Nr: 2278-31.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 78/82, sob o fundamento, em síntese, 

da inexequibilidade do título executivo judicial, em razão de ter sido 

determinada na sentença a remessa necessária, nos termos do art. 479 

do CPC/2015.

 Sustenta, ademais, também ter havido excesso na execução, em razão 

de não terem sido deduzidos os valores referentes ao auxílio-doença e 

não se ter observado o termo final da incidência do referido cálculo.

 Às fls. 111/11verso, a parte impugnada apresentou réplica.

 É o relatório.

 Decido.

 Verifica-se que, de fato, na sentença de fls. 70/71verso, foi determinada 

a remessa dos autos à instância superior, nos termos do art. 496, I, do 

CPC/2015, em razão da condenação não possuir valor certo.

 Assim, sem delongas, razão assiste à autora, já que, não atendida a 

referida determinação, o título judicial em questão é inexequível, pendendo 

para tanto condição de eficácia.

 Necessário frisar que, no tocante ao cabimento ou não da remessa não 

houve recurso nesse sentido, estando, portanto, a matéria preclusa.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para determinar a imediata remessa 

necessária dos autos à instância superior, conforme determinado na 

sentença de fls. 70/71.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 1415-80.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrolina Santos Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 175/177, sob o fundamento, em 

síntese, da inexequibilidade do título executivo judicial, em razão de não ter 

sido proferida nova sentença após a juntada do prévio requerimento 

administrativo.
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 Sustenta, ademais, também ter havido excesso na execução, em razão 

de aplicação errônea dos juros e correção monetária incidentes na 

hipótese dos autos.

 Às fls. 195/198, a parte impugnada apresentou réplica.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando detidamente os a dinâmica processual do feito, sobretudo a 

partir da decisão de fls. 164/165, nota-se que a decisão monocrática da 

Excelentíssima Desembargadora Vice Presidente do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região não anulou expressamente a sentença 

proferida em primeira instância, mas, tão somente, determinou fossem os 

autos remetidos para cumprimento das regras estabelecidas no julgamento 

do RE 631.240MG, referentes à necessidade da negativa administrativa 

para demonstração do interesse processual nas ações previdenciárias.

Assim, sem delongas, razão assiste à autora, já que inexiste título judicial 

a ser executado no caso em questão, cabendo, dessa maneira, a 

remessa dos autos à instância superior para ordenação do procedimento.

 Ressalto, ao final, que não cabe a este juízo singular reformar ou revisar 

as decisões proferidas na instância superior, devendo tais irresignações 

serem postuladas na segunda instância.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para chamar o feito à ordem, 

determinando, por conseguinte, a imediata remessa dos autos à instância 

superior, em estrito cumprimento ao disposto às fls. 164/165.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36082 Nr: 1716-61.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Benedito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

152/153, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35405 Nr: 1335-53.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Jacimiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do pedido 

de cumprimento de sentença apresentado às fls. 76/78.

 Sustenta, em síntese, não ser possível o pedido, já que não houve 

condenação em honorários sucumbenciais.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que não houve condenação ao 

impugnante/executado nas verbas honorárias pretendidas, mas, sim, pelo 

contrário, a condenação nas verbas de sucumbência operou contra a 

parte impugnada, de modo que é manifesta a inexistência de condenação 

nesse sentido a subsidiar o pedido de cumprimento de sentença.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

76/78, reconhecendo-a indevida neste caso.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’, 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela apresentado e 

o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34977 Nr: 776-96.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percilia do Nascimento da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 110/110verso, unicamente em relação ao 

benefício previdenciário, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 81.375,21. Transcorrido o prazo recursal, 

expeça-se a competente requisição.II. Chamo o feito à ordem para 

indeferir o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora Percilia do 

Nascimento da Mata.III. Expeça-se o necessário.IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 10933 Nr: 1555-61.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 3699-56.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos à 

execução opostos pela parte embargante/executada, o que faço para 

deferir o pedido de habilitação dos herdeiros CARMEM CREUZA DOS 

SANTOS, NOÊMIA FRANCISCA DOS SANTOS, LUCIANE DOS SANTOS, 

ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS, LEVY DOS SANTOS, IZAURA 

FRANCISCA DOS SANTOS, ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS, ELIAS 
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DOS SANTOS e EZIQUIEL FRANCISCO DOS SANTOS, o que faço com 

fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do CPC/2015. Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte embargada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§§1° e 3°, I, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida no feito principal, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Transitada em julgado, translade-se 

cópia desta sentença, da certidão de trânsito em julgado ao feito principal, 

arquivando-se estes autos em seguida.Após, no feito principal, INTIME-SE 

a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535 do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39283 Nr: 1780-37.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraides Leite Quixabeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 ERAÍDES LEITE QUIXABEIRA interpôs embargos de declaração contra 

sentença proferida por este juízo, às fls. 102/103verso, que julgou 

procedente ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Sustenta haver erro material na sentença embargada, consistente na 

indicação de pessoa diversa e benefício diverso do constante no pedido.

É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (sem 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material na sentença embargada com relação ao nome da 

parte autora e ao benefício pretendido.

 Logo, a procedência dos embargos é manifesta.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a RETIFICAR o 

dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

 “Diante do exposto, em face do reconhecimento, julgo procedente o 

pedido, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

à concessão e ao pagamento de aposentadoria por idade à autora 

ERAÍDES LEITE QUIXABEIRA, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde a 

data da citação, em 18.1.2012 (fl. 21).”

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45843 Nr: 1011-92.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ ANDRADE PONTES 

- OAB:49.332/MG, José César Palacini dos Santos - OAB:OAB/MG 

56.498

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito imputado a 

PAULO CÉSAR VIEIRA, qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos 

artigos 107, IV; 109, V; 117, I e art. 110, caput, todos do Código Penal, bem 

como no artigo 61 do Código de Processo Penal.Publique-se e 

Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43078 Nr: 329-40.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Malta do Carmo Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Saúde - Operadora de Plano de 

Assistencia de Saúde, Núcleo de Terapia Especializada em Cancerologia - 

Hospital Santa Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA DO CARMO FARIA - 

OAB:4094/ac, Rodolfo Luiz Xavier de Faria - OAB:OAB/AC 4.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane De Souza Monaro - 

OAB:13094-B, Edna Bellezoni Loiola Gonçalves - OAB:12467-A, 

Regina Macedo Gonçalves - OAB:505

 Vistos, etc.

 I. Diante da certidão de óbito de fl. 273, intimem-se as partes, pra que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se remanesce interesse no 

prosseguimento do feito, em havendo, deverá ser promovida a habilitação 

dos herdeiros da falecida, oportunidade em que deverão também dar 

prosseguimento ao cumprimento de sentença, requerendo o que 

entenderem de direito.

 II. Advirto que, restando silente, o processo será extinto, na forma do art. 

485, IX, do CPC/2015.

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62085 Nr: 1881-06.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvd Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil LTDA, Soma 

Sociedade Mato-Grossense de Automóveis LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - 

OAB:297.608/SP, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos, etc.

I. Diante do cumprimento do acordo de (fl. 161/152), verifico que não 

houve pedido de cumprimento de sentença, desta feita, remetam-se os 

autos ao arquivo.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43107 Nr: 482-73.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Cristina de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259, Thiago França Cabral - OAB:11584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.
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 Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por AMANDA 

CRISTINA DE FREITAS SANTOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, às fls. 316/317.

O requerido opôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi 

afastada (fls. 333/333verso). Posteriormente, foras expedidas as 

requisições de pagamento, cujos valores foram devidamente depositados 

nos autos (fls. 342/345).

 É o breve relatório.

DECIDO.

 Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, conforme afirmam os exequentes na petição de fls. 

342/345, JULGO EXTINTA a execução de fls. 316/317, o que faço com 

fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publique. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86983 Nr: 4160-57.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILHO PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A fim de viabilizar o cumprimento do despacho exarado no dia 

24.11.2017, intime-se a parte exequente para que informe nos autos o 

número do CPF e filiação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

II. Decorrido o prazo para resposta, com ou sem manifestação, tragam os 

autos conclusos. O silêncio deverá ser certificado

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LUCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000174-44.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ROSIANE LUCIA 

DE SOUZA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 20 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA ALMEIDA CURVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUES DE GOUVEA ROCHA OAB - MT16985/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000660-63.2016.8.11.0024; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: THYAGO SOARES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

ELOISA ALMEIDA CURVO Vistos etc. Compulsando os autos constata-se 

que a parte reclamante por ocasião de audiência de conciliação (ID Nº 

4839550) requereu a designação de audiência de instrução para 

apuração dos fatos, assim como a parte reclamada na peça contestatória 

requereu o depoimento pessoal do reclamante; Posto isto, observo que é 

necessária a oitiva das partes e eventuais testemunhas para a instrução 

do feito, sendo designada audiência de instrução e julgamento, nos termos 

do art. 37 da Lei nº 9.099/1985, devendo as partes serem intimadas para 

que compareçam para o ato, acompanhadas de advogado e eventuais 

testemunhas independentemente de intimações, nos termos do art. 34 da 

Lei 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-90.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANDRADE DE MELO GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RUBENS BARBOSA (REQUERIDO)

THIAGO MONTEIRO CALDAS CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010208-90.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 6.250,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTIANE ANDRADE DE MELO GUEDES Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSÉ RUBENS BARBOSA, THIAGO MONTEIRO CALDAS 

CORREIA Vistos etc. Compulsando os autos observo que é necessária a 

oitiva das partes e eventuais testemunhas para a instrução do feito, sendo 

designada audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 37 da 

Lei nº 9.099/1985, devendo as partes serem intimadas para que 

compareçam para o ato, acompanhadas de advogado e eventuais 

testemunhas independentemente de intimações, nos termos do art. 34 da 

Lei 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA MATA (REQUERIDO)
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ATAÍDE PEREIRA DA MATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000629-43.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILAINE 

OLIVEIRA CONCEIÇÃO Parte Ré: REQUERIDO: ATAÍDE PEREIRA DA MATA, 

RODRIGO DA MATA Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a 

parte reclamante por ocasião de audiência de conciliação (ID Nº 4683133) 

requereu a designação de audiência de instrução para apuração dos 

fatos, assim como as partes reclamadas na peça contestatória 

requereram as oitivas de testemunhas de defesa arroladas (ID Nº 

4724445); Posto isto, observo que é necessária a oitiva das partes e 

eventuais testemunhas para a instrução do feito, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 37 da Lei nº 

9.099/1985, devendo as partes serem intimadas para que compareçam 

para o ato, acompanhadas de advogado e eventuais testemunhas 

independentemente de intimações, nos termos do art. 34 da Lei 

9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-83.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010127-83.2012.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CAUSAS SUPERVENIENTES 

À SENTENÇA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDRE 

GONCALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: TIM CELULAR S/A 

Vistos. O exequente foi devidamente intimado para manifestar quanto ao 

resultado negativo do Bacen Jud, deixando transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de fls. (ID 12233600): “Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da 

parte exequente, apesar de devidamente intimada por meio de seu 

advogado pelo DJE.” Desse modo, determino a intimação do exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei n. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000333-84.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 19.091,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, Evicção ou Vicio Redibitório]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO RALDINEI 

DE OLIVEIRA NEVES Parte Ré: REQUERIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos etc. 

Compulsando-se os autos verifico que no Termo de Audiência lançado no 

ID 9133782 a parte requerida SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS não foi citada, sendo que o requerente insistiu em sua citação, 

alegando ser parte necessária a lide. Por outro lado, consta do ID 8065283 

que a correspondência referente a citação da segunda requerida foi 

devolvida como “mudou-se”. Desse modo, CONVERTO o julgamento em 

diligência e determino que o AUTOR traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o endereço atualizado da requerida SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, sob pena de extinção processual em relação a 

esta demandada, com fulcro no artigo 485, VI, NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-74.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente da certidão ID 12860741para, 

querendo, manifestar nos presentes autos, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 23 de abril de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LAZARO CREPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010367-33.2016.8.11.0024 REQUERENTE: VANDERLEI 

LAZARO CREPALDI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010073-15.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: NILSON SILVA 

ALVES EXECUTADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Defiro em parte os pedidos de id 1205679 apenas para 

determinar o levantamento do valor incontroverso. Quanto ao pedido de 

penhora de valores, indefiro por ora, uma vez que cabe à parte 

apresentar o memorial de cálculo, obrigação que não compete ao juízo. 

Deixo de analisar o petitório de id 12013827 e 12559003 por não se 

tratarem de embargos à execução na forma do art. 52, IX da Lei nº 

9.099/95, que resta precluso. Caso o exequente não atualize o valor do 

cumprimento de sentença em 5 (cinco) dias, ao arquivo com as baixas de 

praxe. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-47.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010153-47.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, CLARO S.A. EXECUTADO: LUIZ CARLOS SANTANA 

Vistos etc. Considerando que o processo ficou sem manifestação efetiva 

por mais de 2 (dois) anos, ao exequente para em 5 (cinco) dias atualizar o 

valor do débito. Após, conclusos para apreciar o pedido de penhora. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-47.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FRANCHINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010304-47.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: BENTO FRANCHINI Vistos 

etc. Intime-se o exequente para em 5 (cinco) dias atualizar o débito, em 

razão do período transcorrido entre a última petição e este despacho. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000576-28.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA BRAGA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando o procedimento, vê-se que foi apresentado comprovante de 

endereço em nome de terceiro, devendo a parte reclamante anexar 

documentação válida em nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro 

alheio a lide. Por fim, a declaração de hipossuficiência veio 

desacompanhada de documentação probatória de sua condição 

financeira. Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o 

comprovante de endereço em seu nome, bem como o comprovante de sua 

condição financeira, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DO CARMO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010279-92.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLARO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: EDINEI DO CARMO RODRIGUES Vistos. O requerente ora 

executado na petição de fls. (ID 5578061) pleiteia o benefício da justiça 

gratuita sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu sustento e da própria família, bem como a 

suspensão do pagamento das custas, multas e honorários advocatícios e 

ainda o pedido de extinção e arquivamento do processo. Não se trata esta 

execução de cobrança de custas e honorários advocatícios, mas sim do 

débito de R$ 502,72 (quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos) 

objeto da ação principal. Em assim sendo, não cabe no caso o pedido de 

gratuidade da justiça, já que o que se busca é a satisfação do título judicial 

propriamente dito. Portanto, indefiro o pedido. Por outro lado, 

compulsando-se os autos, verifico que o executado foi intimado para 

efetuar o pagamento voluntário do débito objeto da execução de sentença, 

sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios 

também de 10%, o que até a presente data não se realizou. Assim, 

determino que o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, traga novo 

demonstrativo atualizado da dívida com a inclusão da multa de 10% e 

honorários advocatícios também de 10%, conforme havia sido 

determinado no despacho de fls. (ID 5513118). Após, conclusos para o 

bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido no ID 3229704. Em 

atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - 

CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso o 

credor permaneça inerte, certifique-se e conclusos. Por fim, consigno que, 

a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIO FERNANDES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000295-09.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: ENEDIO FERNANDES 

BARBOSA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE), em razão da falha 

sistêmica constatada junto ao Diário de Justiça Eletrônico. II. Intime-se o 

recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. III. Com ou 

sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-84.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ELOY DA PAIXAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010286-84.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Parte Ré: EXECUTADO: DOUGLAS ELOY DA PAIXAO 

Vistos etc. O autor ora executado no ID 5574794 requereu a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça. No entanto, a declaração de 

hipossuficiência colacionada aos autos veio desacompanhada de 

documentos que comprove sua condição. (ID 5574785) A recente 

orientação jurisprudencial quanto ao tema é no sentido de que a 

presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e, em 

havendo dúvidas quanto a real condição financeira da parte, deve haver a 

intimação para a comprovação do preenchimento dos requisitos. Neste 

sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 2/STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO 

RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. OMISSÕES NÃO 

EVIDENCIADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 2. Os 

embargantes na peça de recurso especial formularam de forma genérica 

pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado na Lei 1.060/1950. 

Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de 

pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de 

mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência 

financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na 

espécie. (AgRg no AREsp 737.289/RJ, RelatorMinistro Humberto Martins, 

Segunda Turma,, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016) [...] 4. Embargos 

de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 845.404/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/09/2016, DJe 20/09/2016.) Desse modo, CONVERTO o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte EXECUTADA para, no prazo de 

10 (dez) dias, acostar aos autos comprovante de sua condição financeira, 

conforme determina o artigo 99, §2º do NCPC, sob pena de indeferimento. 

Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-30.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL DE SIQUEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010557-30.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 9.456,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ATAIL DE SIQUEIRA FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: 
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligências. Compulsando o procedimento, constata-se que 

o caso se refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de 

insalubridade para agentes comunitários de saúde do Município de 

Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em 

diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as 

discussões nos municípios somente podem prosperar caso haja lei 

municipal abordando os critérios e atividades para o recebimento do 

adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES 

PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 

169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No 

município de Chapada dos Guimarães há a Lei n° 581/91 que dispõe sobre 

o estatuto dos servidores municipais e aborda a questão atribuindo de 

forma detalhada quanto ao adicional de insalubridade, nos termos do artigo 

78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades penosas ou que 

trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a 

um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Com base na Resolução nº 

004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que adotou 

a possibilidade de realização de perícia nos procedimentos a serem 

adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalto que o laudo da 

Secretária Municipal de Saúde seria nitidamente parcial, dessa feita, 

nomeio como perito o senhor Rodney André de Campos, engenheiro 

Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 

1206374578 para realizar perícia no presente caso. A proposta de 

honorários estará disponível para consulta das partes na secretaria desse 

juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de gratuidade feito na 

exordial o promovente deverá depositar em juízo o custo da perícia 

considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO 

QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU 

EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 

2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) DETERMINO que o autor 

realize o depósito judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 

(trinta) dias, bem como deverá acostar aos autos comprovante de 

recolhimento, sob pena de extinção processual por falta de interesse no 

prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as parte para apresentarem o 

rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito 

deverá responder ao rol de quesitos do juízo apresentado anexo à 

decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito dessa decisão; Assim 

que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de 

Campos para que dê início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a 

data, o horário e o local da realização da perícia, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes, através de 

seus procuradores. O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. 

Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 

01 - Qual é a descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu 

período laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, 

arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. 

Quais substâncias, agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de 

trabalho? 03 - No caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as 

medições com os respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de 

calor, quais as temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do 

ciclo de trabalho do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais 

as medições qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o 

enquadramento for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, 

juntamente com o tempo de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava 

EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - 

Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's 

fornecidos pela Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar 

os agentes insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia 

fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao 

adicional de insalubridade? Em que grau?

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-39.2015.8.11.0024
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JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010634-39.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.893,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de revisão de faturas 

c/c indenização por dano moral c/c repetição de indébito e pedido de 

medida liminar em face da OI S.A aduzindo que a requerida prestou 

serviço de má qualidade, visto que a velocidade da internet sempre foi 

inferior ao contratado, além de fazer constar em suas faturas cobranças 

de serviços nunca contratados e sequer utilizados, quais sejam: 1) 

ANTIVIRUS; 2) BACKUP, E; 3) EDUCA. A questão versa sobre cobrança 

supostamente indevida de telefonia fixa (65) 3301 2305, dessa forma, tal 

questão refere-se à ocorrência de dano indenizável, em virtude da 

suposta má prestação de serviços e repetição de indébito, além do pedido 

de indenização por dano moral. Com efeito, o ilustre Ministro Luís Felipe 

Salomão, do Excelso Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 

de nº 1.525.174/RS e nº 1.525.134/RS, reconheceu, a afetação em 

relação à matéria, e proferiu a seguinte decisão: (...) Verifico que há 

multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idênticas 

questões de direito discutidas nestes autos, evidenciando o caráter 

multitudinário da controvérsia, versando sobre: - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 3. Muito embora estejam em julgamento, na 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de 

Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS e n. 

738.991/RS, assim como o conflito de competência n. 138.405/DF, em que 

são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a competência interna 

nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas integrantes da Seção 

de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da Seção de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 458 de 832



Público, o que pode alterar a competência para julgamento do presente 

feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias ordinárias, tratando do 

referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul são mais de 15.000 

processos), recomenda a imediata afetação. Dessa forma, imperiosa a 

afetação do presente feito a julgamento perante a Segunda Seção, pela 

sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 1.037 do Código de 

Processo Civil de 2015). Determino a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015. (Resp nº 1.525.174/RS). No caso dos autos, a 

matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. 

Reforça-se, o STJ foi claro ao determinar no REsp nº 1.525.174/RS a 

suspensão de todos os processos pendentes independentemente da 

fase, que versem sobre o Tema 954. Ademais, o STJ foi categórico ao 

dizer que o magistrado está diretamente vinculado às decisões proferidas 

pelos órgãos superiores. Por sua vez, o art. 927, caput e III, do CPC/2015 

dispõe como norma cogente e obrigatória aos juízes e Tribunais do país a 

observação dos acórdãos proferidos em julgamentos de recursos 

especiais repetitivos. Portanto, não pairam dúvidas de que a suspensão 

de TODAS as demandas que versem sobre o tema 954, 

independentemente da fase em que se encontrem, impede a 

discricionariedade dos juízes ou Tribunais, pois é determinação do órgão 

Superior, não restando outra alternativa senão o cumprimento e 

acatamento da decisão. Inclusive esta é a mesma orientação seguida pelo 

Egrégio TJMT, in verbis: APELANTE(S): ADRIANE BEHLING ME - CAMELUS 

CHOPERIA E RESTAURANTE APELADO(S): OI S. A. Visto. Desta via, fora 

determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a 

mesma controvérsia, como o caso ora em análise. Posto isso, determino o 

sobrestamento deste recurso até o julgamento do REsp nº 1.525.174/RS. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de outubro de 2017. Desa. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva Relatora (Ap 102645/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2017, Publicado no DJE 24/10/2017) 

Essas são as razões e fundamentos, pelos quais OPINO pelo 

sobrestamento da tramitação do presente feito, até que advenha 

determinação em contrário, da instância máxima, devendo permanecer os 

autos na Secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010070-65.2012.8.11.0024; Valor causa: R$ 9.046,76; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II 

Parte Ré: EXECUTADO: JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR Vistos. 

Trata-se de exceção de pré-executividade em que o excipiente pugna pela 

declaração de nulidade de todo o processo de conhecimento, sob o 

argumento de que o AR (aviso de recebimento) da carta de citação foi 

assinado por pessoa estranha e que desconhecia a existência da ação de 

cobrança até ser intimado para o cumprimento de sentença. Com efeito, a 

nulidade de citação, tema suscitado por ele ao ingressar no feito, não 

merece prosperar. A citação é o chamamento a juízo para a parte 

defender-se e poderia ser realizada pelo correio, nos termos do art. 246, I 

do NCPC. No caso em debate, está claro que o ato citatório é válido, já que 

foi expedida a carta de citação (ID 1122351), enviada pelo Correio, ao 

endereço do excipiente, fornecido por ocasião da confecção da matricula 

do imóvel (ID 1122346) em que se originou a cobrança das taxas 

condominiais. Importante ainda registrar que no processo n. 

0010478-90.2014.811.0003 em tramite perante este Juizado, relativo as 

mesmas partes, o excipiente junta boletos de cobrança de condomínio (ID 

1149757) que foram enviados para o mesmo endereço da carta de citação 

que agora se pretende anular. Ora, o que se tem é que o próprio 

excipiente forneceu tal endereço, para o qual a carta de citação foi 

expedida e recebida, sendo irrelevante, no caso em exame, se por 

terceiro ou pessoalmente. Ainda que do aviso de recebimento não 

constasse assinatura de próprio punho do excipiente, a citação foi 

entregue no local de destino, gerando a presunção de recebimento por 

ele. Exemplo disso é a própria intimação que originou a presente exceção 

de pré-executividade, em que não foi recebida pelo excipiente e mesmo 

assim se tomou conhecimento do seu teor a tempo de opor a presente 

exceção. Outrossim, tal entendimento está em consonância com a 

jurisprudência do Egrégio STJ firmada no sentido de que é válida a citação 

postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por 

terceiros. É o que se extrai dos seguintes arestos: AgInt nos EDcl no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.685 - SP (2016/0286376-4) RELATOR : 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : LINEU VITOR RUGNA 

ADVOGADO : LINEU VITOR RUGNA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG164535 

AGRAVADO : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO 

PAULO ADVOGADOS : JAIME LUGO BELATO ORTS E OUTRO(S) - 

SP248509 PEDRO HENRIQUE RAMOS BORGHI - SP153480 EMENTA 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO 

POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a 

citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida 

por terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da 

parte embargante no sentido de que a citação foi recebida mediante 

fraude, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, 

atividade não realizável nesta via especial. Incidência do óbice da súmula 

7/STJ. 3. Agravo interno não provido. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO 

DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO 

DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação 

postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado 

mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de 

interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está 

em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que 

é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no 

endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 

Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da 

citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à 

execução fiscal como entender de direito. (REsp 1648430/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 

20/04/2017) Portanto, não houve nulidade da citação, de modo que a 

revelia do réu na ação foi acertadamente reconhecida, com a 

consequente procedência do pedido. DISPOSITIVO Posto isso, opino pelo 

REJEIÇÃO da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade. 

INTIME-SE o executado para pagamento da determinação judicial no valor 

corrigido no prazo de 03 (três) dias, ressaltando que deverá ser dada 

prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da 

controvérsia. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no 

prazo assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (artigo 831 

do CPC). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010122-95.2011.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO ADEVAL 

MONTALTO FONTES REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por ANTONIO ADEVAL 

MONTALTO FONTES no montante de R$ 23.132,60, no CNPJ/CPF de 

EDITORA TRES LTDA., sob o nº 59.225.284/0001-67. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-88.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIANE MATIAS OAB - PR81075 (ADVOGADO)

DEYVISON GOUVEIA DA SILVA ALVES DE LIMA OAB - PR67188 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

CRITERIA S/A AVALIACAO E COBRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000432-88.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 17.961,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO, LIMINAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE LIMA 

FILHO Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A, CRITERIA S/A 

AVALIACAO E COBRANCA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte promovente 

concordou com os valores, assim como foi expedido Alvará Eletrônico n° 

383784-P/2018. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO CUNHA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000590-12.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 410,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILIANE MALANSKI REIS 

CARMONA - ME Parte Ré: REQUERIDO: JUSCELINO CUNHA DA 

CONCEIÇÃO SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos observo que na audiência de conciliação realizada 

na data de 27/02/2018 às 14h30min, a parte reclamante se comprometeu a 

fornecer o novo endereço da parte reclamada para citação, aguardando 

os autos em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem nenhuma 

manifestação da reclamante. Declarada pelo Conciliador aberta a presente 

audiência, a conciliação tornou-se inexitosa, tendo em vista ausência da 

parte promovida, que não foi citada. A parte promovente junta neste ato, 

carta de preposição. A parte Promovente requer prazo para juntada de 

novo endereço. Nada mais. Tendo o Conciliador deliberado na forma que 

segue: "Aguarde-se em cartório o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento do endereço da parte Promovida pelo Promovente, caso 
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negativo faça-se 05 autos conclusos para sentença, em caso positivo 

redesigne-se a presente audiência fazendo-se as necessárias intimações 

das partes." Cumpra-se. Nada mais. A reclamante não acostou nos autos 

o comprovante de endereço da reclamada para citação, portanto o autor 

NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-95.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000772-95.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 12.571,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CORACI SILVA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: OTAVIO ALVES DE MELO 

Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência através de petição 

no ID 11518244, conforme se denota: “CORACI SILVA ARÁUJO, já 

qualificada nos autos, pela advogada signatário (instrumento de mandato 

incluso), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

declarar que: Desiste de prosseguir com a ação acima especificada, 

requerendo assim, a AUTORA a V. Exa., na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, que se declare EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito..”. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 09 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LEITE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT0012885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000474-06.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOÃO PAULO LEITE DA SILVA PINTO Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de comprovante 

de incapacidade financeira. A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O promovente junta prova de sua condição financeira, dessa 

feita, defiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais promovido por João Paulo Leite da Silva 

Pinto em face da Claro S.A . O reclamante afirma que é cliente da 

reclamada, possuindo uma linha de telefonia móvel nº (65) 99329-1331. 

Contudo, alega que no dia 05/05/2017 entrou em contato com a reclamada 

para negociar suas pendências e buscar o restabelecimento da sua linha 

telefônica. Na ocasião, ficou acordado entre as partes que, o reclamante 

pagaria o valor total de 400,00 (quatrocentos reais), já incluso neste total, 

o valor correspondente ao mês de maio/2017 que iria vencer. Acontece 

que, alega o autor que após o decurso do prazo de cinco dias úteis o 

serviço telefônico da linha não foi restabelecido. Inconformado, o 

reclamante no dia 09/05/2017 entrou em contato novamente com a 

reclamada, ocasião esta que, o mesmo fora informado que sua linha 

telefônica tinha sido cancelada. Sustenta que em razão disso no dia 

24/05/2017 teve que pagar a fatura no valor de R$ 79,14 (setenta e nove 

reais e quatorze centavos) e que, após o pagamento da mencionada 

fatura, o serviço telefônico da linha do reclamante foi restabelecido no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou seja, no dia 26/05/2017, ficando 

portanto o reclamante mais de 20 (vinte) dias sem utilização dos serviços 

da reclamada, mesmo após a negociação das pendências em atraso. 

Alega ainda o reclamante que é Guia Turístico e necessita do serviço de 

telefonia móvel para exercer sua profissão e em razão da demora no 

restabelecimento dos serviços, teve prejuízos de ordem profissional 

perante seus clientes, que não conseguiam entrar em contato com o ele, 

motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais, devido a falha na 

prestação de serviços pela reclamada A reclamada em sua defesa a 

alega que houve a contratação e utilização dos serviços pelo reclamante e 

que não houve falha na prestações dos serviços, sendo os fatos 

narrados pelo reclamante, não passaram da esfera do mero 

aborrecimento, sendo portanto indevido o pleito de indenização por danos 

morais do reclamante. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que o reclamante contratou os serviços da reclamada e 

após negociar pendências financeiras com a mesma, mesmo pagando o 

valor contratado, ficou longo período privado da utilização dos serviços de 

telefonia móvel indispensáveis para o exercício de sua profissão. 

Destarte, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 
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cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada negociou as pendências financeiras 

com o reclamante e mesmo após o pagamento dos valores, privou o 

reclamante da utilização dos serviços por longo período sem justificativa 

plausível. Com relação ao dano moral experimentado pelo reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço pela reclamada. A reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido do reclamante 

para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros simples legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ. DEFIRO o benefício da assistência judiciária ao autor. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo para a interposição de 

recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora terá o prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da 

sentença, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, caput, do NCPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, 

podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da multa 

(Enunciado n.º 106 FONAJE). Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães para que se 

produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000522-62.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS Parte Ré: REQUERIDO: 

OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 
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5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais promovido por Luiz Augusto de Almeida 

Gois em face da Oi S.A . O reclamante afirma que é cliente da reclamada, 

possuindo uma linha de telefonia fixa e internet nº (65) 3301-3339 e que a 

partir do mês de abril/2017 passou a ter problemas com relação há 

prestação dos serviços da reclamada, uma vez que a conta que venceria 

em data de 27/04/2017 chegou com atrasou em sua residência, sendo que 

após contato com a reclamada, se obrigou a pagar a fatura via código de 

barra em data de 10/05/2017, contudo mesmo após fazer o pagamento 

teve indevidamente a suspensão de internet do terminal telefônico. Relata 

ainda que vem recebendo cobranças indevidas, chegando até receber 03 

(três) faturas no mês de julho 2017, com datas de vencimento para 

03/07/2017, 06/07/2017 e 27/07/2017, inclusive as últimas com endereço 

na cidade de Várzea Grande-MT, local onde não reside. Que exerce a 

profissão de jornalista e o serviço de internet é indispensável para o 

exercício da profissão, e devido as constantes suspensões indevidas e 

ameaças no fornecimento do serviço, está sendo privado de exercer sua 

profissão em razão da falha da prestação dos serviços da reclamada, por 

isso requer indenização pelos danos morais experimentados e repetição 

do indébito dos valores cobrados indevidamente. A reclamada em sua 

defesa a alega que houve a contratação e utilização dos serviços pelo 

reclamante e que não houve falha na prestações dos serviços, sendo os 

fatos narrados pelo reclamante, não passaram da esfera do mero 

aborrecimento, sendo portanto indevido e improcedentes o pleito de 

indenização por danos morais do reclamante e repetição do indébito em 

dobro. O reclamante não apresentou impugnação a contestação e 

documentos apresentados pela reclamada. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante contratou 

os serviços da reclamada e mesmo pagando pelos serviços contratados 

pontualmente, vem sendo vítima de cobranças e suspensões constante da 

prestação dos serviços pela reclamada, sendo privado da utilização dos 

serviços de internet indispensáveis para o exercício de sua profissão de 

jornalista. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada mesmo após o pagamento dos valores 

contratados, privou o reclamante da utilização dos serviços por longo 

período sem justificativa plausível. Com relação a repetição de indébito das 

supostas cobranças indevidas, tenho que são improcedentes, uma vez 

que está comprovado que a fatura vencida na data de 03/07/2017 

corresponde ao mês de junho/2017, portanto devida, e que a fatura com 

data 27/07/2017 corresponde ao mês de julho/2017 sendo também devida, 

já a fatura vencida na data de 06/07/2017 é indevida pois se refere ao 

mês de junho/2017, mas não foi paga pelo reclamante, portanto não tendo 

o direito a repetição do indébito como requerido na inicial. Com relação ao 

dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço pela reclamada, com relação a suspensão dos serviços de 

internet e cobranças indevida de fatura. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido do reclamante 

para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 
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correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros simples legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Repetição de indébito. 

INDEFIRO o benefício da assistência judiciária ao autor. CONFIRMO a 

liminar de antecipação de tutela deferida ID Nº 9409870. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo para a interposição de 

recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora terá o prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da 

sentença, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, caput, do NCPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, 

podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da multa 

(Enunciado n.º 106 FONAJE). Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães para que se 

produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000544-23.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANK IMOVEIS LTDA - ME REPRESENTANTE: 

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. OPINO pela rejeição da preliminar de reconsideração 

da tutela provisória, tendo em vista que de acordo com a R. Decisão 

proferida no ID Nº 10162590 foram preenchidos os requisitos para a 

concessão da tutela antecipatória e nesse caso o pleito confunde-se com 

o mérito da demanda. OPINO pela rejeição da preliminar de ilegitimidade 

ativa da pessoa física por não configurar como contratante, tendo em 

vista que o Sr. Franksnélio Nascimento de Souza, figura como 

representante da judicial da empresa, não postulando no feito em nome da 

pessoa física ou nome próprio, mas sim da pessoa jurídica. OPINO pela 

rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para 

julgamento da Demanda por ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, tendo em 

vista que a reclamante comprovou com documentos seu enquadramento 

como Micro Empresa conforme Declaração da Junta Comercial juntada nos 

autos ID Nº 9280801. Passo à analise do mérito. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por FRANK IMOVEIS LTDA - ME em face de Telefônica Brasil 

S.A. Em síntese, aduziu a proponente que em consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito encontrou uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à reclamada, no valor de R$ 958,18 

(novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), gerado pelo 

contrato nº 0202577452, inscrita em 10/04/2017. Contudo, esclareceu que 

o débito é indevido e que não deve nada e embora tenha havido relação 

jurídica coma reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes uma vez que a 

pendencia que possuía com a reclamada, no valor de R$ 1.403,03 (um mil 

quatrocentos e três reais e três centavos), referentes as faturas 04/2015 

e 05/2016 foi objeto de acordo na data de 25/10/2016 conforme protocolo 

de atendimento nº 3337919/2016 e ID 9280850 constante do autos, sendo 

que se comprometeu a apagar pela dívida o valor de R$ 529,82 

(quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos, que foram 

devidamente pagos em data de 21/11/2016 conforme ID Nº 9280873. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária da 

assinatura vinculada conta/linha vinculadas ao seu CNPJ, linha de acesso 

conta nº 0202577452, referente as linhas nº (65) 99610-4862 e (65) 

99610-4862 , ambas desativadas em data de 22/04/2016. Que realmente 

foi feito acordo com a reclamante referente ao débito das faturas 04/2015 

e 05/2016 no valor de R$ 1.403,03 em data de 14/11/2016, sendo 

acordado que o reclamante pagaria a dívida parcelada em 03 vezes sendo 

a 1ª no valor de R$ 529,82 para data de 24/11/2016, a 2ª parcela no valor 

de R$ 499,36 para data de 26/12/2016 e a 3ª parcela no valor de R$ 

499,37 para data de 25/01/2017, totalizando o valor de R$ 1.528,55 em 

razão dos encargos financeiros. Ocorre que a reclamante pagou apenas 

a 1ª parcela vencida em data de 24/11/2016, não pagando portando as 

demais parcelas que levaram a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar 

o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. A reclamante impugnou 

a contestação e documentos juntados pela reclamada, mas não 

vislumbrando portanto direito a ser acolhido. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando nos autos documentos comprobatórios de da transação 

firmada com a reclamada, corroborados por demais documentos 

representados por relatório de ligações, telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Ressalto, em que pese as alegações da reclamante e documentos 

juntados, a versão da reclamada aparenta ser a mais convincente com os 

fatos narrados constante do processo, tendo em vista que a dívida 

negociada inicial entre as partes era de R$ 1.403.03 (um mil quatrocentos 

e três reais e três centavos) e o valor da negativação de R$ 958,18 

(novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), presumo que a 

reclamada não negociaria a dívida em única parcela no valor inexato de R$ 

529,82 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). Logo, 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e a 

existência da divida, via de consequência, que a inserção do nome da 

reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser declarada 

legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e 

danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em vista 

que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a 

origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição 

das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. REVOGO a Liminar de Antecipação de Tutela 

deferida nos autos conforme (ID Nº 9408486). Deixo de condenar a 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-80.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGOS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010015-80.2013.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.905,91; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, CLARO S/A Parte Ré: EXECUTADO: EDSON DOMINGOS 

SILVA SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O processo deverá ser extinto por 

falta de interesse do exequente. Compulsando os autos verifico que foi 

expedida intimação para a exequente se manifestar (ID 3664201): 

“Intimação do advogado da parte a fim de que se manifeste acerta da 

diligência de penhora negativa devolvida pelo oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias.” Transcorrido in albis o prazo para se manifestar, foi 

expedida nova intimação para o exequente requerer o que entender de 

direito (ID 54855656): “Do advogado da parte EXEQUENTE do despacho 

proferido nos autos ID 5480323, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo.” Todavia a parte se manteve inerte conforme certidão inserida 

nos autos (ID 12233242): “Certifico que em 27/03/2017 decorreu o prazo 

legal para a parte exequente se manifestar, apesar de devidamente 

intimada. Certifico ainda que os autos encontram-se paralisados desde a 

referida data sem qualquer manifestação da parte exequente”. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-11.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO)

RAFAEL SBRISSIA OAB - PR38236 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARY DA SILVA TERRES (REQUERIDO)

JOAO VALDEMAR FERREIRA TERRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010050-11.2011.8.11.0024; Valor causa: R$ 14.117,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E 

VENDA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIVEIROS 

CENTRO OESTE LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ROSE MARY DA 

SILVA TERRES, JOAO VALDEMAR FERREIRA TERRES SENTENÇA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. O processo deverá ser extinto por falta de interesse do 

exequente. Compulsando os autos, nota-se que o exequente não promove 

as diligencias necessárias para o andamento do feito desde o ano de 

2014. Verifico que foi expedida intimação para a exequente se manifestar 

(ID 3065663): “Do advogado das parte autora para dar prosseguimento no 

feito, requerendo o que de direito no prazo de 5(cinco) dias tendo em vista 

o termino da suspensão.” Transcorrido in albis o prazo para se manifestar, 

foi expedida nova intimação para o exequente requerer o que entender de 

direito (ID 7265282): “Do advogado da parte Promovente do despacho 

proferido nos autos ID 5480191, bem como para que manifeste o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias..” Todavia a parte se 

manteve inerte conforme certidão inserida nos autos (ID 7265282): 

“Certifico que em 01/06/2017 decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte promovente.”. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO - ME (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000134-62.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.830,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSÉ ANTONIO CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO GUSMÃO, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO 

GUSMAO - ME SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

PRELIMINARES OPINO pela rejeição da preliminar de carência de ação 

pleiteada pelos reclamados por confundir-se com o mérito da Demanda. 

Passo à análise do mérito. Os pedidos do reclamante e dos reclamados 

são improcedentes. Trata-se de reclamação de indenização de danos 

morais e materiais promovida por José Antônio Carvalho em face de João 

Batista De Araújo Gusmão e João Batista De Araújo Gusmão-ME Em 

síntese, aduziu o reclamante que no início do mês de janeiro de 2017, o 

padrão de energia de sua residência sofreu danos materiais causados 

pelos reclamados, que ao realizar manobra com seu caminhão da própria 

empresa abalroou o padrão de energia causando danos materiais, sendo 

necessário a substituição da unidade por outra nova, pleiteia ainda danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os reclamados por sua 

vez não negaram os fatos, mas contestaram o precário estado de 

conservação do padrão de energia, alegando que não houve prova dos 

danos materiais a serem reparados, requerendo a improcedência dos 

pedidos e condenação de reclamante em litigância de má fé e pedido 

contraposto de danos morais. Nesse sentido, importante registrar, ainda, 

que o demandante não impugnou a contestação e os documentos 

colacionados pelos Reclamados. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostados na inicial, verifico que o Reclamante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do NCPC, pois não trouxe 

aos autos documento comprobatórios de suas alegações, não se 

vislumbrando, portanto, direito a ser acolhido. Ressalta-se que não ficou 

comprovado que houve ato ilícito praticados pelos reclamados, pois o 

padrão de energia do reclamante conforme fotos ilustrativas juntadas na 

peça contestatória estava em precário estado de conservação, de forma 

que impossibilita atribuir a culpa dos danos aos reclamados. Em relação ao 

Pedido de Litigância de Má fé deve ser indeferido por não estarem 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim em relação 

ao Pedido Contraposto deve também ser indeferido, pois os reclamados 

não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar a existência dos 

danos morais pleiteados nos autos, não passando a ocorrência da esfera 

do mero aborrecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Julgo 

IMPROCEDENTES o Pedido de Litigância de Má Fé e o Pedido Contraposto. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABADIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000535-61.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSÉ 

ABADIA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: APIACÁS ENERGIA S.A. 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte autora requereu a gratuidade da justiça acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. 

Sobre o tema, o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PArCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não descreveu 

logicamente os fatos, e sequer demonstra os fundamentos legais para a 

propositura da lide. A parte reclamante descreveu de forma compreensível 

a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A 

petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir 

e possibilita o exercício da ampla defesa. Inclusive, a parte reclamante tem 

o direito de demandar perante o Poder Judiciário, independentemente da 

procedência ou improcedência do pedido, visto que, cada parte possui 

seu ônus probante definido em lei. Assim, afasto a preliminar em 

referência. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. ULTRAPASSADAS as preliminares arguidas, passo à análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por 

danos morais, diante dos problemas ambientais ocasionados com a 

abertura emergencial das comportas da usina, impossibilitando o uso 

adequado das águas e dos peixes da região. Afirma o Autor que é 

proprietário de sítio na Comunidade do Rio da Casca há mais de 50 anos, e 

que, assim como os demais moradores locais, utiliza o Rio Casca como 

fonte suplementar de sustento, aproveitando suas águas para 

abastecimento de residências e de plantações, além de utilizá-lo para 

realização da pesca. Sustenta que a Reclamada utiliza o Rio Casca para 

explorar a produção de energia por meio das Usinas de Casca II e III. No 

entanto, segundo sua narrativa, em razão da ausência de adoção de 

medidas de prevenção e preservação, a atividade da Ré estaria causando 

grandes impactos ambientais, que afetam diretamente o Autor. Em 

contestação, a Reclamada no mérito aduziu a inexistência de evidências 

das condutas supostamente irregulares, que providenciou a resolução 

rápida do problema naquela oportunidade, razão pela qual aduz que não 

há que se falar em procedência da ação por falha na prestação dos 

serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois bem, em 

detida análise aos autos tem-se que o ocorrido em questão causou 

prejuízos e danos à parte Reclamante, sendo necessário ajuizar a 

presente reclamação para se ver ressarcido dos danos sofridos. 

Verifica-se que a Requerida não nega o ocorrido, limitando-se a atribuir a 

culpa a força maior, bem como que teria tomado todas as medidas 

necessárias para resolver a situação. Na verdade, ainda que a força 

maior e o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a 

responsabilidade do reclamado, já que o risco da atividade implica na 

obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor 

forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam 
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afetar o seu negócio. Destarte, ainda que a usina seja afetada por fatores 

externos, não pode se escusar de indenizar os ribeirinhos que sofreram 

danos da abertura das comportas porque as variáveis a que está sujeita 

são integrantes típicas do risco de sua atividade. Pois bem. A Constituição 

Federal, nos incisos V e X do artigo 5o, prevê como direito fundamental, a 

reparação dos danos perpetrados contra a honra subjetiva do cidadão. O 

dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por 

um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abala a sua 

honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. Atenta-se que 

para a configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo 

de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à 

moral do ofendido. Assim, as provas trazidas aos autos dão respaldo a 

tese sustentada pela parte reclamante que obteve êxito em comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, o dano moral decorre 

da violação dos atributos da personalidade (honra e integridade física) da 

reclamante, uma vez que a conduta do reclamado atingiu tais atributos, 

provocando-lhe, consequentemente, abalo moral passível de indenização, 

tendo o artigo 12 do Código Civil disposto expressamente que aquele que 

sofrer violação em seus direitos de personalidade poderá reclamar perdas 

e danos. Além disso, quanto à violação à honra do reclamante cabe 

salientar que se trata de dano moral in re ipsa (puro), isto é, o dano deriva 

do próprio fato ofensivo, de forma que, provada a ofensa, está 

demonstrado o dano moral. Assim, o reclamado não logrou êxito em 

demonstrar excludente de responsabilidade civil, sendo que diante da 

prova constante nos autos ficou demonstrado o nexo de causalidade 

entre a sua conduta e as consequências nocivas à moral e a 

personalidade da reclamante, ensejando a sua responsabilidade civil pelos 

danos ocasionados. No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Finalmente, 

cabe registrar que em se tratando de dano moral puro, não há 

necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta 

a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback 

- RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos V e X da constituição federal e do art. 944 e seguintes do 

código civil. Definida a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelos Reclamantes. No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da 

vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições das vítimas, e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado." (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o exposto, opino pela rejeição das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por 

ela suportados em face da frustração decorrente da omissão da 

reclamada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) a partir do evento danoso e acrescido de 

juros legais a partir desta decisão. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processual e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença submetido à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000783-27.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Decido. O processo deve ser extinto sem resolução 

do mérito. Trata-se de reclamação cível proposta por POUSADA IPÊS 

LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . No despacho inicial foi instado a parte autora emendar a 

inicial nos seguintes termos: (ID 11085285) “Intime-se o promovente, na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 321 do CPC, comprovar nos autos o preenchimento do requisito do art. 

8º, §1º, II da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

acima, certifique-se e volvam-me conclusos”. Ao cumprir a intimação, a 

parte autora trouxe aos autos a alteração do contrato social de LTDA para 

EIRELI e o pedido de viabilidade aprovado pela Junta Comercial de Mato 

Grosso (ID 11458810). No entanto, tais documentos são insuficientes para 

comprovar a qualidade de firma individual, haja vista que a viabilidade 

aprovada não garante a definitividade do registro, sendo necessário para 

tanto a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL para demonstrar 

tal condição. O Enunciado 135 do FONAJE dispõe: (...) O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro ? Palmas/TO). São condições para a 

propositura da ação: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica 

do pedido. No presente caso, vislumbro que não está presente a condição 

da ação de legitimidade ativa, uma vez que a autora não conseguiu 

comprovar a sua situação cadastral, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do Juizado Especial Cível. DIANTE DO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Isento de custas 

e honorários nos termos do artigo 55 do referido diploma. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 
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nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de abril de 2018 Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000033-88.2018.8.11.0024; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, acostando nos autos declaração de hipossuficiência, porém 

não acosta nenhum comprovante de incapacidade financeira. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. VALOR DA 

CAUSA Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa 

abaixo do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 14.480,00 (quatorze mil 

quatrocentos e oitenta reais) e a inexigibilidade do débito totaliza R$ 

491,68 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 14.971,68 

(quatorze mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e oito 

centavos). Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por LUCINEY GRIMALDO DE 

LIMA ANGELO em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, aduziu o 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia duas restrições em seu nome por uma supostas dívidas 

contraídas junto o reclamado, nos valores de R$ 255,24 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), gerada pelo contrato 

nº 571011591000068EC, inscrita em 16/05/2015 e R$ 236,44 (duzentos e 

trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), gerada pelo contrato nº 

571011591000068AD, inscrita em 08/05/2015, totalizando as dívidas 

inscritas somadas o valor de R$ 491,68 (quatrocentos e noventa e um 

reais e sessenta e oito centavos. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica com o 

reclamado, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes. O reclamado por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que o reclamante era usuário dos serviços bancários 

prestados, e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que o reclamado, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, o réu não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso o 

réu ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 
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criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante atualmente possui 01 

(uma) restrição preexistente com inclusão em data de 03/05/2015, 

discutida em Juízo nos autos nº 1000035-58.2018.8.11.0024, com 

julgamento improcedente, e neste caso cabível a aplicação da Súmula nº 

385 STJ in verbis: Súmula 385/STJ - 11/07/2017. Responsabilidade civil. 

Dano moral. Consumidor. Anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito. Indenização. Descabimento quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Recurso especial repetitivo. 

Recurso especial representativo da controvérsia. CDC, art. 43, § 2º. 

CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. CPC, art. 543-C. «Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.» DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, 

para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos dos valores de R$ 255,24 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), gerada 

pelo contrato nº 571011591000068EC, inscrita em 16/05/2015 e R$ 236,44 

(duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), gerada pelo 

contrato nº 571011591000068AD, inscrita em 08/05/2015, discutidos 

nestes autos. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante 

dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes 

débitos; RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 14.971,68 (quatorze 

mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-02.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CAMPOS OTONE DOMINGOS - ME (REQUERENTE)

KENIA CAMPOS OTONE DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010285-02.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 2.972,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KENIA CAMPOS OTONE DOMINGOS - ME, KENIA CAMPOS OTONE 

DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. As 

questões citadas como “preliminares” pela parte autora se confundem com 

o mérito e desta forma, serão apreciadas. Os pedidos são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária 

c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada em face do ECAD - 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, em 

que a autora pretende que seja declarada a inexistência da relação 

jurídico-tributária entre as partes, com relação ao pagamento do ECAD, por 

ser inconstitucional, visto que a sua atividade, fornecimento de serviços 

de atividade física, em hipótese alguma poderia se enquadrar em qualquer 

dispositivo que regulamenta a matéria pertinente a Direitos Autorais. Insta 

salientar que a cobrança feita pelo Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição de direitos autorais (ECAD), possui natureza privada e não 

tributária, pois se constitui em simples remuneração pela execução pública 

de obras musicais, ou seja, é devida aos autores, pelo uso 

público/exploração comercial das respectivas obras musicais, 

lítero-musicais ou de fonogramas. Sua natureza jurídica advém do direito 

autoral. A operacionalização da cobrança é feita de forma centralizada 

pelo Ecad – em conformidade com o art. 99 da Lei 9.610/98 - que, em 

regime de direito privado, estipula os valores devidos, cobra e fiscaliza 

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e outras pessoas 

físicas ou jurídicas que utilizem de obras musicais em exibição pública. O 

Supremo Tribunal Federal inclusive já foi chamado a se pronunciar sobre a 

constitucionalidade da existência do próprio ECAD e seu privilégio de 

cobrança centralizada de direitos autorais, questionada em face do direito 

de livre associação (art. 5.º, XVII e XX da CF/1988), por ocasião do 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.054/DF. Por voto 

da maioria, em sessão plenária datada de 2/4/2003, os ministros 

entenderam pela legitimidade do ECAD (art. 99, § 1.º da Lei n.º 

9.610/1998), que teria fundamento na Lei n.º 9.610/1998 no que delegou, 

com autorização da Constituição (art. 5.º, XXVIII, “a” e “b”), as atribuições 

de defesa e cobrança coletiva dos direitos autorais musicais àquela 

entidade, como espécie de associação legal de pessoas jurídicas 

(associações), conforme ficou expresso na ementa do julgamento, in 

verbis: “I. Liberdade de associação. 1. Liberdade negativa de associação: 

sua existência, nos textos constitucionais anteriores, como corolário da 

liberdade positiva de associação e seu alcance e inteligência, na 

Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão 

coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja 

forma e organização se remeteram à lei. 2. Direitos autorais e conexos: 

sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do Ecad 

(L 9610/98, art. 99), sem ofensa ao art. 5.º, XVII e XX, da Constituição, 

cuja aplicação na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de 

conciliar-se com o disposto no art. 5.º, XXVIII, “b”, da própria Lei 

Fundamental. 3. Liberdade de associação: garantia constitucional de 

duvidosa extensão às pessoas jurídicas. (…).” (STF, Pleno, Adin n.º 

2.054/DF, Rel. para acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, j. por maioria 

em 2/4/2003, DJU em 17/10/2003). Portanto, em se tratando de cobrança 

de natureza privada é constitucional a legitimidade do requerido em 

fazê-lo. Quanto ao argumento de que o serviço prestado em seu 

estabelecimento comercial (Academia de Ginastica) não se enquadraria na 

lei de Direitos Autorais e que as músicas reproduzidas em “som ambiente” 

não seria para o público em geral, mas tão somente para os alunos 

matriculados, melhor sorte não assiste a autora. Tem-se que o ECAD é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, instituída pela Lei n.º 5.988/73 e 

mantida pela atual Lei de Direitos Autorais - Lei n.º 9.610/98. Dentre suas 

principais atribuições institucionais se insere a prerrogativa de arrecadar e 

distribuir, em todo o território nacional, a receita auferida a título de direitos 

autorais, daí porque ostenta, como qualquer associação, legitimidade 

extraordinária para substituir seus associados na defesa judicial ou 

extrajudicial de seus interesses. A legitimidade que detém para 

representar extraordinariamente em juízo os detentores dos direitos 

intelectuais que representa possui escopo legal específico, à medida que 

dispõe o § 2º do artigo 99 da lei de direitos autorais, dispõe que: “O 

escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em 

juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais 

dos titulares a eles vinculados.” Assim, pode agir em nome dos 

associados de expressa previsão legal, pois se trata de legitimação 

extraordinária “ex lege”. Outrossim, diferente do que a requerente suscita 

em sua inicial, o agente do requerido não precisa identificar pontual e 

especificamente quais os direitos intelectuais que teriam sido violados e, 

igualmente, da comprovação da filiação dos titulares de tais obras à 

entidade, visto que considerando a extensão dos direitos autorais 

representados pelo requerente e a diversidade das reproduções artísticas 

exibidas em estabelecimentos comerciais, aferira-se que tais exigências 

inviabilizariam a atuação do ente arrecadador e distribuidor de direitos 

intelectuais, mostrando-se, inclusive, impossíveis de serem levadas a 

efeito suas atividades legais, observadas as circunstâncias fáticas que 

envolvem os direitos tutelados. Nesse sentido, o STJ: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. 

COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 168. 1. Se o acórdão recorrido 
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acompanha a atual jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade do 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição para cobrança de direitos 

autorais, ainda que não haja prova da filiação do titular da obra, não são 

cabíveis os embargos de divergência, por incidência da súmula 168/STJ. 

2. Agravo nos embargos de divergência no recurso especial não provido.” 

(AgRg nos EREsp 955.837/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 27/06/2013) Ademais, restou 

demonstrado nos autos que a atividade empresarial exercida pela 

requerente – academia de ginástica –, de fato, se utiliza da divulgação de 

obras musicais e audiovisuais com intuito comercial, uma vez que fora 

colacionada documentação que comprova o exercício da atividade 

comercial imputada à requerente (ID 1167146, pags 8/14) evidenciando a 

utilização de obras artísticas visando o incremento do serviço que 

fomenta, tendo sido juntado documento atestando que o agente da 

requerida compareceu ao estabelecimento da requerente, com o intuito de 

fiscalizar esta situação. (ID 1167146, pg 5) É curial que as academias de 

ginásticas se valham da reprodução de músicas e vídeos como forma de 

incremento de suas atividades comerciais, proporcionando ambiente 

atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem-estar aos 

freqüentadores, o que denota evidente cunho comercial na exploração de 

obras intelectuais. Dessa forma, a simples execução pública das obras, 

ofende a propriedade imaterial, visto que depende de prévia autorização 

do titular e da respectiva contraprestação, restando evidente a obrigação 

de ressarcir o detentor da propriedade intelectual, pois deriva da simples 

utilização da criação, o que representa conseqüência lógica da 

exploração econômica de direitos pertencentes. Por tal motivo a Súmula 63 

do STJ é aplicado ao caso em tela: “São devidos direitos autorais pela 

retransmissão radiofônica de musicas em estabelecimentos comerciais.” 

Acerca do tema: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COBRANÇA. 

ECAD. ACADEMIA DE GINÁSTICA. LUCRO INDIRETO. 1. A orientação desta 

Corte é no sentido de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é 

devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, 

apresentando-se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa. 2. 

Agravo regimental não provido. ()AgRg no EDcl no REsp 1502857/PB. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma do STJ. DJe: 

04/02/2016)” Concernente ao valor exigido resta pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça a legitimidade da forma do cálculo elaborado pelo 

ECAD, sendo que a impugnação genérica – sem demonstração de 

eventual excesso – não tem o condão de afastar os critérios 

estabelecidos na tabela da entidade, em razão da natureza privada dos 

direitos discutidos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. LEI 5.988/73. SESC. REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. EQUIPARAÇÃO A CLUBE 

SOCIAL. LUCRO INDIRETO. TABELA DE PREÇOS DO ECAD. LEGALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. "A execução ou a transmissão de composição 

musical, em clube social, obriga ao pagamento de direitos autorais" (REsp 

6.962/PR, Rel. p/ acórdão Min. CLÁUDIO SANTOS, DJ de 17.05.1993), pois 

ínsito está o lucro indireto. 2. A jurisprudência desta Corte Superior 

consagrou o entendimento de que o Serviço Social do Comércio - SESC é 

equiparado a clube social quando realiza eventos para seus associados 

(devendo ser incluída também a sonorização de ambientes), sendo 

devidos os direitos autorais oriundos da utilização de obras musicais, 

havendo ou não a cobrança de ingressos, mesmo sob a égide da Lei 

5.988/73, porquanto caracterizado o lucro indireto, com a promoção e 

valorização da própria entidade recreativa, a qual se torna mais atrativa a 

novos associados. 3. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a 

tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder 

Público, seja por lei seja por regulamento administrativo, ou o Judiciário 

modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos 

postulados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 998.928/RN, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 17/03/2011, DJe 23/03/2011) Assim, a difusão de obras intelectuais 

por academias de ginásticas, como ocorre na hipótese dos autos, enseja 

a obrigação de o estabelecimento arcar com os custos decorrentes de tal 

exploração econômica, impondo a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-14.2013.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010582-14.2013.8.11.0024; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL 

MARCOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que em 

30/09/13 quando do despacho inicial foi determinado ao autor que 

regularizasse as informações quanto a parte ré, nos seguintes termos: (ID 

1136973) “Vistos etc. Tendo em vista que a petição inicial juntada aos 

autos não condiz com o cadastro do sistema (divergência do CNPJ), haja 

vista que consta no site do Tribunal de Justiça cadastrado o CNPJ de 

todas as empresas cadastrada no sistema Projudi para intimação citação, 

intimação online, intime-se o advogado da parte promovente para que nos 

termos do art. 284 CPC, proceda-se a regularização de tal ato, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se.” O autor foi novamente intimado 

para dar prosseguimento ao feito, conforme consta no ID 1136974 e ID 

6035624, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, isto é, NÃO 

atendendo ao chamado judicial (ID 12665362). “Certifico que em 

26/04/2018 decorreu o prazo legal para a parte promovente se manifestar 

nos presentes autos, requerendo o que de direito, apesar de devidamente 

intimada, por meio de sua advogada pelo Diário da Justiça Eletrônico. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 11 de abril de 2018. LUCIANA MARQUES 

GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a)” Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III 

do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe competia. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000026-67.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

E.J.J. DA SILVA - ME Parte Ré: REQUERIDO: LIGTAR MANUTENÇAO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC.. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém desacompanhada comprovante de 

condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais promovido por E.J.J. DA SILVA – ME, 

representada por EVANGELISTA JOAQUIM JESUS DA SILVA Terezinha 

De Oliveira Neves em face da empresa LIGTAR MANUTENCAO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME . A reclamante alega que é 

fornecedor de produtos e equipamentos de informática e que adquiria 

produtos da reclamada, sendo que em determinada compra resolveu 

devolver os produtos adquiridos no prazo de arrependimento, mas a 

reclamada não aceitou a devolução, forçando o reclamante a ficar com os 

produtos, condicionada a realização de um parcelamento do valor da 

compra em 10 (dez) vezes no valor de R$ 191,70 (cento e noventa e um 

reais e setenta centavos) a partir de 25/01/2016. Alega ainda que após a 

o parcelamento vinha pagando em dias as parcelas, quando foi 

surpreendido pela inclusão do nome da empresa no cadastro de 

inadimplentes referente ao valor total do débito de R$ 1.917,00 (um mil 

novecentos e dezessete reais) sem contudo dar nenhuma explicação. 

Diante dos fatos entrou em contato com a reclamada para saber os 

motivos da negativação e solucionar o problema na via administrativa, mas 

não obteve êxito, sendo lhe informado que só seria retirada a restrição 

com o pagamento total da dívida. A reclamada em sua defesa alega que 

não cometeu ato ilícito que a negativação é legítima, pois agiu no exercício 

regular do direito, sendo mantinha relação comercial com o reclamante, e 

que vinha renegociando pela segunda vez uma dívida referente a uma 

compra realizada em data de 26/04/2015, representada pela Nota Fiscal nº 

2.903, e diante de constantes atrasos em pagamento não teve outra saída 

senão negativar o reclamante para receber seu crédito, requerendo por 

fim a improcedência dos pedidos e pedido contraposto. A reclamante 

impugnou a contestação e documentos juntados pela reclamada, sendo 

que a instrução ocorreu dentro da legalidade. É a síntese Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista era uma dívida renegociada referente 

a Nota Fiscal Nº 2903, datada de 26/04/2015, e por ocasião na 

negativação as parcelas vinham sendo pagas com atraso e a parcela que 

deu origem a negativação, referente ao mês de abril/2016 estava com 

atraso de mais de 20 dias,motivo pelo qual a reclamada agiu no exercício 

regular do direito para receber seu crédito. Logo, tendo sido comprovada 

a relação contratual entre as partes, e diante da mora do devedor e, via de 

consequência, que a inserção do nome do reclamante foi devida, devendo 

o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação ao pedido e 

danos morais pleiteados pelo reclamante, são improcedentes tendo em 

vista que a reclamada comprovou nos autos a existência da dívida, a 

inadimplência e os constantes atrasos no pagamentos das parcelas 

praticados pelo reclamante. Em relação ao pedido contraposto deve ser 

deferido no valor de R$ 2.228,57 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e sete centavos) conforme planilha apresentada pela 

reclamada, pois ficou comprovada a existência e a origem da dívida e a 

inadimplência do reclamante. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Julgo PROCEDENTE o Pedido 

Contraposto no valor de R$ 2.228,57 (dois mil duzentos e vinte e oito reais 

e cinquenta e sete centavos) que deverá ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir do arbitramento. REVOGO a 

liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos ID 2525106. INDEFIRO 

o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar o reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-96.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MATTOS BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010055-96.2012.8.11.0024; Valor causa: R$ 4.165,21; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DESPEJO 

PARA USO PRÓPRIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARGARETE DE CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: THIAGO MATTOS 

BATISTA Vistos etc. Cuida-se de ação de despejo para uso próprio que 

foi convertida para execução, compulsando os autos vislumbro que a 

parte exequente foi devidamente intimada para manifestar nos autos sobre 

a penhora online negativa conforme ID Nº 112523320, contudo nada foi 

solicitado conforme Certidão ID Nº 12135716, não havendo, desta forma, 

qualquer situação que enseje a continuidade da presente demanda, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 16 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE EURIPEDES GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000224-07.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 26.333,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSE EURIPEDES GONÇALVES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos em 

sentença. Trata-se de Embargos de Declaração propostos por NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, em face de ROSE EURIPEDES 

GONÇALVES DE SOUZA em razão da sentença proferida. No presente 

recurso alegando a existência de omissão e contradição na sentença 

proferida, requerendo para tanto que sejam sanadas as referidas 

omissões e contradições. Argumenta que no dispositivo da sentença 

deixou de constar a obrigação da autora em devolver o bem avariado, o 

que acarretaria em tese enriquecimento ilícito por parte da reclamante. 

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

eis que são tempestivos. Relatei o necessário. Decido. O embargante 

aponta a existência de omissão e contradição na parte dispositiva 

sentença supra mencionada, afirmando que o magistrado deixou de 

constar a obrigação da autora em devolver o bem avariado. Pois bem, em 

análise detida dos autos, observo que na sentença ora embargada existe 

vício de omissão que deverá ser sanado neste momento processual. 

Quando da prolação da r. sentença embargada, vislumbro que a douto 

magistrado omitiu a obrigação da reclamante em devolver o bem avariado, 

uma vez que na sentença proferida nos autos houve a condenação da 

embargante a restituir o valor pago pelo objeto avariado e neste caso a 

embargada receberia o valor em espécie e ficaria com o produto, fato que 

acarretaria o enriquecimento ilícito da parte reclamante. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme sumula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Sumula 54 STJ). CONDENAR a parte a restituir o valor de R$ 

1.333,10 (mil, trezentos e trinta e três reais e dez centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso - (sumula 43 

do STJ). DEFIRO as benesses da gratuidade a promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal no 9.099/95).” Logo, por pertinência deve ser acrescentada 

na parte dispositiva da sentença que a reclamada promova o recolhimento 

do produto sito, 01 (um) Conjunto de Sala Andi Vdo 2020125 5 Pç 

Chocolat/Artic objeto da presente, no endereço declinado pelo autora a 

sua exordial. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes embargos de 

declaração e opino pelo PROVIMENTO do recurso para acrescentar, no 

corpo da parte dispositiva da sentença proferida o seguinte dispositivo: 

“Faculto a reclamada a retirar o produto objeto da lide no endereço da 

residência da reclamante declinado na exordial, para o qual anoto o prazo 

de 30 dias, sob pena de renúncia sobre este”. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000511-67.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 464,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANGELICA DA COSTA ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante da sua condição. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece 

prosperar, haja vista que o comprovante de endereço constante do ID 

3042408 está em nome do genitor da autora (ID 30424398), não havendo 

que se falar em ilegalidade de tal comprovante. Rejeitada a preliminar, 

passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos da autora são improcedentes. 

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito 

c/c indenização por danos morais em face ANGÉLICA DA COSTA 

ARRUDA promove em face de BANCO ITAUCARD S/A. Em síntese, aduziu 

a proponente que sofreu limitação em se crédito diante da inserção 

indevida em cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 464,00 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais) em 09/12/2014. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A Promovida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a Requerente contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos vasta 

documentação de defesa. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 
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elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não se pode confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a Autora não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de se obrigar o Réu a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, a parte adquiriu e utilizou os serviços da 

reclamada, sendo acostado os seguintes documentos pela defesa: · 

Resumo da movimentação do cartão de crédito (ID 4187702); · Faturas do 

cartão de crédito objeto da demanda pelo período de 06/07/14 a 09/03/15 

(ID 4187821); · Gravação do atendimento realizado em que autora solicita 

informações quanto ao pagamento do mencionado cartão (ID 4187881); · 

Demais documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes (ID 4187942). Pois bem. Diferente do que foi informado pela 

Reclamante em sua inicial, restou devidamente provado através de vasta 

documentação que tanto a autora adquiriu o cartão de crédito como 

passou diversos meses utilizando e pagando suas faturas, sendo que 

inclusive na gravação do atendimento anexado aos autos a própria 

Reclamante questiona que efetuou o pagamento de uma das faturas e tal 

valor foi novamente debitado de sua conta corrente. Em assim sendo, 

apesar da Reclamante afirmar a inexistência de qualquer relação jurídica 

com a Reclamada, tal se mostra inidôneo, diante das provas colacionadas 

aos autos. Por outro lado, o fato da Reclamada ter juntado “prints” de telas 

de sistema não desnatura a validade da prova, mormente quando 

observamos se tratar de Juizado Especial — onde a informalidade é 

requisito essencial — bem como processo virtual — onde o papel é 

obsoleto. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual entre as partes, não há que se falar em cobrança indevida e 

tampouco em inexistência de débito. Posto isto, a Reclamante não teve em 

nenhum momento sua moral abalada, pois, conforme acima demonstrado 

nota-se que ela realizou contrato junto a Reclamada, deixando de efetuar 

os respectivos pagamentos, inexistindo assim, o direito da Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Nesta esteira, inexistindo o dano moral, inexiste também o direito à 

indenização pelo aborrecimento sofrido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte 

alega inexistência de relação contratual bem como que jamais realizou 

qualquer contrato com a requerida: “A Autora diante de uma inserção 

indevida junto à BANCO ITAUCARD S/A, teve seu acesso ao crédito 

limitado, assim cumpre ressaltar que a Autora, desconhece tal contrato de 

financiamento, pois jamais utilizou os serviços da Ré, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude.” A afirmação é inverídica e a empresa provou 

que a parte Reclamante contratou, bem como utilizou do cartão de crédito, 

inclusive realizando alguns pagamentos, ou seja, litiga de má fé a fim de 

obter enriquecimento ilícito. Neste sentido é o enunciado do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desprovida de fundamento fático e jurídico, obrando 

em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81, §2º do NCPC que ora arbitro em 1 (um) 

salário mínimo. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida 

relativamente ao inadimplemento, aduz que a autora deveria quitar seus 

débitos, porém, deixou de pagar e não entrou em acordo com a parte. O 

valor da dívida é de R$ 2.362,77 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e setenta e sete centavos) atualizados até 14/11/2016, que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação do consumo e em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada. DISPOSITIVO 

Posto isso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Tendo em vista que a parte Reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente carente de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81, §2º 

do NCPC, in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o 

litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e 

inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 2o Quando o valor 

da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 

(dez) vezes o valor do salário-mínimo. Portanto, CONDENO a parte 

reclamante a pagar multa no valor de 01 salários mínimo, que atualmente 

perfaz a quantia de R$ 965,00 . Saliento que tal se faz necessário, vez 

que resta clarividente nos autos a tentativa da parte autora em: 1º) burlar 

o recolhimento de custas no caso de possível interposição de recurso; 2º) 

prevendo provável condenação em litigância de má-fé de acordo com 

taxas percentuais sobre o valor da causa, atribuiu à mesma valor irrisório; 

3º) Induzir o Juízo a erro já que atribui à causa valor referente apenas à 

negativação discutida, apesar de solicitar a condenação também em dano 

moral, o que viola o disposto no art. 292, V e VI do CPC. Ademais, ainda, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto condenando 

a Reclamante ao pagamento no importe de R$ 2.362,77 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) atualizados até 

14/11/2016, devendo os juros de mora de 1% ao mês e a correção 

monetária pelo INPC incidirem a partir de 15/11/2016. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DE LUCENA SILVA MARTINS DE SOUZA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000232-47.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIMONE CRISTINA DE LUCENA SILVA MARTINS DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo à 

análise do mérito. Os pedidos da Autora são improcedentes. A 

controvérsia cinge-se em verificar se houve cobrança indevida pelos 

serviços de telefonia, bem como aferir se a situação causou danos morais 

à Reclamante a fundamentar indenização. Cuida-se de ação na qual a 

Autora pleiteia o reconhecimento de cobrança indevida dos valores de R$ 

35,78; R$ 35,83; R$ 1,27, R$ 0.80 e R$ 73,68, vencidos respectivamente 
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em 12/09/16; 10/10/2016; 10/11/2016 e 02/01/17, ao argumento que desde 

que contratou o plano de telefonia da Reclamada, o serviço nunca foi 

prestado com satisfação, pois não conseguia receber ligações e mais 

especificamente no mês de agosto/2016 parou de fazer e receber as 

ligações, o que lhe ocasionou diversos prejuízos. Pretende ainda ser 

indenizada pelo abalo moral sofrido, pois fora tratada com descaso e 

desrespeito pela Reclamada e teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. A Requerente alega caber à Requerida o ônus de 

comprovar que os serviços foram prestados, sobretudo por não ser 

possível fazer prova negativa; por outro lado, a Requerida diz que 

inexistem elementos a configurar o dever de indenizar. Resta, pois, 

analisar a regularidade da dívida e se há dano moral a ser indenizado. Pois 

bem. Registre-se que a hipótese se sujeita às regras do CDC em virtude 

da relação de consumo havida entre as partes (CDC, arts. 2º, 3º e 14). 

Como cediço, tratando-se de pedido de declaração de inexistência de 

dívida cabe à parte Requerida comprovar a legalidade da cobrança, já que 

atribuir à parte Autora o ônus da prova negativa é desarrazoado, em 

atenção às normas consumeristas. Nesse sentido são as lições de 

Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil - v. I. 13. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.406): "(...) se o autor se limitar a 

negar a existência do fato constitutivo, (por exemplo, o autor pede a 

declaração da inexistência de uma obrigação que, segundo ele, jamais 

existiu, embora sua existência venha sendo alardeada pelo demandado) 

haverá, aí sim, uma inversão do ônus, cabendo ao réu demonstrar a 

existência do fato constitutivo do seu direito." No caso, é incontroverso 

que a Requerente tenha contratado da Requerida o plano denominado 

"Plano controle", visto que não há contestação a esse respeito. A 

Requerida, para comprovar a regularidade das cobranças, apresentou 

completa e extensa relação de ligações efetuadas pela Requerida no 

período Reclamado. (ID 8843625) Veja-se que no "Detalhamento de 

ligações e serviços do celular (65) 99214 6683", referente às faturas 

questionadas, constam diversas ligações realizadas e no período 

específico que a Autora argumenta não ter recebido e nem feito ligações 

(Agosto/2016) constam ligações com duração de 26 minutos, 12 minutos, 

9 minutos, caindo por terra o argumento de que a linha só apresentava 

“ruídos”. Ao trazer aos autos a relação detalhada das ligações, constando 

data, horário, número de telefone, tempo de duração e valor de cada 

chamada, a Requerida comprovou tanto a relação jurídica existente, 

quanto a validade das cobranças perpetradas e a inexistência de 

problemas quanto a utilização da linha telefônica. Contudo, a Requerente 

se limitou a impugnar genericamente os documentos apresentados, sendo 

que sequer alegou desconhecer os números para os quais houve a 

realização das ligações que fundamentam a cobrança. Assim, a Requerida 

se desincumbiu do ônus de desconstituir as alegações da Autora, sendo 

inconteste que a cobrança das quantias constantes nas faturas vencidas 

está devidamente justificada. Observando-se a inadimplência da 

consumidora, o posterior cancelamento da linha por falta de pagamento 

constitui exercício regular do direito da credora e, se encontra em 

consonância com os artigos 90 a 103 da resolução 632, de 7 de março de 

2004 da Anatel. Quanto ao pedido de danos morais, ressalte-se que a 

responsabilização civil impõe àquele que, por ato ilícito causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (CC, arts. 186 e 927). O direito à 

indenização está condicionado, portanto, à comprovação do ato ilícito, do 

dano e do respectivo nexo de causalidade. Ocorre que, conforme 

explicitado, inexiste ato ilícito, na medida em que o ato da Requerida 

decorreu de inadimplência da Requerente quanto aos serviços de telefonia 

que lhe foram efetivamente prestados, afastando-se o dever de indenizar 

na forma do art. 188 do CC. Esclareça-se que, embora a Requerente tenha 

sofrido aborrecimentos, chateações ao tentar administrativamente afastar 

a cobrança, isso não conduz à imediata procedência do pedido 

indenizatório por danos morais, fazendo-se necessária a prova de 

conduta ilícita a amparar o pleito, o que no caso não há. Demais disso, 

inexiste prova de que a conduta da Requerida tenha exposto a Apelante à 

situação vexatória ou a qualquer constrangimento. Assim, os transtornos 

vivenciados resumem-se à insatisfação e frustração de expectativa, não 

atingindo foro íntimo da Requerente ou interferindo de forma decisiva em 

seu comportamento psicológico a ponto de causar-lhe lesões de ordem 

moral. Portanto, inexiste prova de dano moral e, consequentemente, 

obrigação de indenizar. Ressalte-se que a situação nem mesmo ensejou a 

inscrição do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito. (ID 

8315026) Com tais considerações, ante as particularidades do caso, 

tem-se que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000798-93.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 4.880,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

CORREA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA 

SERRA Vistos em sentença. O Requerente compareceu ao balcão da 

secretaria deste Juizado para pleitear a correção do valor da condenação 

constante da sentença de R$ 4.480,03 (quatro mil quatrocentos e oitenta 

reais e três centavos) para R$ 4.880,03 (quatro mil oitocentos e oitenta 

reais e três centavos), que é o real valor constante do Termo de 

Reclamação. (ID n. 12487070) Relatei o necessário. Decido. Sabe-se que 

os processos no Juizado Especial são regidos pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme 

orienta o artigo 2º da Lei 9.099/95, bem como que nas causas de valor até 

20 salários mínimos as partes podem ser assistidas por advogado, isto é, 

a presença do causídico não é obrigatória, conforme artigo 9º da mesma 

lei. Pois bem. Estando o Requerente desacompanhado de advogado, neste 

caso é legitimo o pedido realizado no balcão da Secretaria deste Juizado e 

portanto, o converto em Embargos Declaratórios ao qual passo a decidir. 

O embargante aponta a existência de erro material visto que na parte 

dispositiva da sentença proferida o valor constante é diferente do valor do 

pedido reclamado, qual seja, R$ 4.880,03 (quatro mil oitocentos e oitenta 

reais e três centavos. Em análise detida dos autos, observo que nos 

documentos juntados no ID 11206547, página 07, consta as informações 

da apólice de seguro, sendo a franquia reclamada no valor de R$ 4.880,03 

(quatro mil oitocentos e oitenta reais e três centavos). Quando da prolação 

da r. sentença foi registrado de forma equivocada o valor da condenação 

de R$ 4.480,03 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e três centavos), 

sendo necessária a retificação para que conste o real valor devido. 

DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação supra, 

opino pelo conhecimento dos presentes embargos e ACOLHIMENTO para 

corrigir o erro material, ficando a parte dispositiva da sentença, nos 

seguintes moldes: “CONDENAR a Reclamada aos danos matérias no valor 

de R$ 4.880,03 (quatro mil oitocentos e oitenta reais e três centavos) 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e com juros 

de 1% ao mês a partir do desembolso;” Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010371-70.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANIELA BRITO 

MARQUES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, acostando declaração de hipossuficiência, porém não junta 

nenhum comprovante de incapacidade financeira . Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMARES OPINO pela rejeição da preliminar de 

L i t ispendênc ia  tendo em v is ta  que o  processo n º 

8010361-26.2016.811.0024, que tramitou perante este E. Juizado, com 

idêntico de pedido, mas com parte diversa da reclamante, uma vez que 

residem em uma gleba rural onde várias pessoas foram prejudicadas com 

a queda de energia ocorrida no local em data de 19/10/2015, lembrando 

que o referido processo foi objeto de acordo entre as partes onde a 

reclamada reconheceu os danos morais. INCOMPÊTENCIA DO JUIZADO – 

PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, 

sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada (opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante é professora e pequena agricultora, sendo 

titular da Unidade Consumidora 6/1272167-6 e diz ser moradora da Gleba 

Jangada Roncador, Zona rural do Município de Chapada dos Guimarães e 

no dia 19 de outubro de 2015, foi vítima de interrupção no fornecimento de 

energia ocasionada por rompimento de cabo de energia, devido a queda 

de galhos na rede. Embora a empresa requerida tenha sido comunicada 

imediatamente do dano e queda de energia, veio a ser religada somente no 

dia 23/10/2015, sem antes a autora produzir Boletim de Ocorrência, com 

reiteradas e sucessivas reclamações, com pedido de religação 

energética. Com isso, em virtude de falta de energia não se pode 

beneficiar imprimir o material de trabalho, sendo impedida de seguir o 

planejamento de aula devidamente preparado e arquivado no computador. 

Durante os 05 (dias) sem energia elétrica, a autora teve a vida tumultuada, 

a aula prejudicada, prova não realizadas, em fim, vítima por duas vezes, 

em sua sede rural, atividades que exige o consumo de energia. Não 

bastasse isso a empresa reclamada em verdadeira omissão de 

responsabilidade, condicionou a religação da energia, diante de moradores 

do local fizessem a poda das arvores próxima à rede de energia, trabalho 

que é perigoso e não pede ser realizado por qualquer pessoa, pois 

trata-se de rede de alta tensão. A reclamante na atividade escolar, como 

professora, que viu impedida de aplicar o planejamento de aula durante 05 

dias, além de perder alimentos e viveres que necessitavam de 

refrigeração, pois todos os eletrodomésticos ficaram sem uso pela falta de 

energia. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica a motivos 

de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento de cabo 

de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não estava ao seu 

alcance à resolução rápida do problema naquela oportunidade, razão pela 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois 

bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, 

que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 

22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha 

da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor Em 

relação aos danos materiais, tenho não foram comprovados nos autos 

pela reclamante. Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em 

vista que ficou configurado que a reclamante permaneceu longo período 

sem abastecimento de energia , prejudicando sua atuação profissional na 

qualidade de professora, por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 
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justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por ela 

suportados em face da frustração decorrente da omissão da reclamada, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) a partir do evento danoso e acrescido de juros 

legais a partir desta decisão. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processual e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010246-05.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 13.460,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PILAR ARIEL MISORELLI GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, 

a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial, sendo que a arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada (opino). ULTRAPASSADA a fase de preliminares 

passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte 

reclamante indenização por danos morais e materiais por falha na 

prestação de serviços pela reclamada, no que tange a constantes 

oscilações no fornecimento de energia elétrica, que causaram danos em 

01 (um) refrigerador marca Eletrolux modelo DFW50, fatos ocorridos no 

mês de setembro de 2015. Que a reclamante alega que protocolou Pedido 

de ressarcimento dos danos materiais junto a requerida, mas não obteve 

êxito uma vez que o pedido foi indeferido por falta de entrega de 

documentos, os quais a reclamante afirma que juntou por ocasião da 

solicitação, mas os referidos documentos foram extraviados pela 

reclamada. Que procurou auxilio do PROCON para tentar resolver o 

problema, mas a tentativa foi inexitosa uma vez que a reclamada não se 

manifestou nos autos, demonstrando total desinteresse pela causa da 

reclamante. Em contestação, a Reclamada em preliminar a incompetência 

dos Juizados Especiais por necessidade de Perícia Técnica e no mérito 

aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus 

serviços, que as alegações da reclamante não foram comprovadas nos 

autos, e que no sistema da reclamada não consta nenhuma ocorrência de 

oscilação de energia no período alegado pela reclamante, razão pela qual 

aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais e 

materiais. A reclamante impugnou a peça contestatória e documentos, 

reiterando e requerendo a procedência dos pedidos contidos na peça 

exordial. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei 

nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, 

em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, 

eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da 

continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno 

direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além 

do mais, em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia 

elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que 

ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. Assim, constata-se a 

flagrante irregularidade na falha da prestação dos serviços pela 

reclamada que como prestadora de serviços públicos, segundo a Teoria 

do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos danos causados 

aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em causo fortuito e de 

força maior, independentemente de dolo ou culpa, assim como também 

preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 in verbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

A reclamante comprovou nos autos que seu refrigerador sofreu avarias 

em razão de oscilação por picos de energia elétrica comprovada por 

Técnico conforme ID Nº 1166695, necessitando de conserto da 

assistência técnica, além do mais protocolou pedido administrativo de 

ressarcimento dos danos, que não foi atendido pela reclamada, mesmo 

após acionar o serviço do PROCON Municipal. Assim tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da 

falha na prestação de seus serviços nos termos do art.373, II do NCPC, 

não trazendo aos autos documentos que comprovassem suas alegações, 

nem mesmo os protocolados pela reclamada nos, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, Em relação aos 

danos materiais, tenho foram comprovados nos autos pela reclamante os 

danos referente ao conserto do refrigerador no importe de R$ 460,00 

(quatrocentos e sessenta reais). Quanto aos danos morais entendo que 

devidos, tendo em vista que ficou configurado que a reclamante, sofreu 

prejuízos de ordem material e teve que buscar incessantemente a 

reparação diante do descaso da reclamada, por falha na prestação dos 
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serviços, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por ela 

suportados em face da frustração decorrente da omissão da reclamada, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso. CONDENAR a Reclamada a reparação dos 

danos matérias fixados em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a 

ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescido 

de juros legais a partir do desembolso. INDEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000217-78.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 34.694,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUNO PAZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES OPINO pela rejeição da preliminar de 

ilegitimidade passiva da reclamada em razão de razão de matéria tributária, 

tendo em vista que o quê esta sendo discutido nos autos é o suposto 

valor excessivo cobrado pela reclamada a título de recuperação de 

consumo que será discutido no mérito da Demanda. PRELIMINAR DE 

INCOMPÊTENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial, sendo que a arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica 

acenada (opino). ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Alega o Reclamante em sua petição inicial: - que é titular da 

unidade consumidora nº 6/393416-3 e que em meados do mês de 

novembro de 2016 ocorreu uma explosão na sua Unidade Consumidora, 

sendo acionada a reclamada para solucionar o problema, que esteve no 

local fez à troca do padrão e substituiu o relógio, momento em que foi 

lavrado o TOI Nº 58300, que no conteúdo de seu teor informava o 

reclamante que na UC havia desvio de ramal, sendo que não teve acesso 

ao padrão e nem ao relógio por ocasião da vistoria realizada pelos 

prepostos da reclamada, tendo em vista a ocorrência da explosão do 

padrão e isolamento da área, de forma que não pode fazer sua defesa ou 

contestar a vistoria. - Ocorre que no mês de fevereiro/2017 levou um 

susto ao receber a fatura cobrança no valor de R$ 16.172,91 (dezesseis 

mil, cento e setenta e dois reais e noventa e um centavos) referente ao 

gasto do mês a valores correspondentes a recuperação de consumo. - 

que fez reclamação administrativa junto a reclamada, que lhe informou que 

a conta estava correta e se tratava da ocorrência de Consumo 

Recuperado (gato), do qual o reclamante não participou ou ao menos foi 

solicitada sua presença para a realização da vistoria do padrão, por fim 

pretende com a presente seja a reclamada condenada em obrigação de 

fazer da declaração de inexistência do débito e danos morais requer a 

retificação da respectiva fatura. A Reclamada por sua vez, alega: - que foi 

realizada vistoria no imóvel do reclamante e foi constatada irregularidade, 

pois, verificou-se que havia desvio de energia no ramal de entrada da 

unidade consumidora, pois havia fio ligado diretamente na “linha de borne”, 

motivo da média baixa de consumo. Sendo que a Reclamada por sua vez 

requer a improcedência da ação por não restar comprovado qualquer 

ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial . No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifico que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 

373, I do NCPC, e em especial o procedimento da inspeção e elaboração 

do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI, que não seguiu as 

determinações contidas no art.111 da Resolução Nº 414/2010 da ANNEL, 

por outro cariz, o histórico de consumo apresentado pela reclamada 

conforme ID Nº 7133283 aponta que nos meses subseqüente a troca do 

padrão e substituição de relógio, informa que o consumo do reclamante 

não teve mínima oscilação de consumo, muito aquém da expressiva média 
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faturada pela e apresentada pela reclamada no importe de 2357 / 30 x 369 

= 28.992 (DiasKWh), não justificando, desta maneira, o aumento constante 

da fatura mencionada. Sendo assim, concluo que a fatura questionada 

não corresponde à média real de consumo registrado no imóvel, havendo 

sim que se falar em cobrança indevida, evidenciando-se, pois, que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis sendo que a 

demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária que fez 

vistoria unilateral, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Desta feita, em que pese os argumentos alinhavados pela 

parte reclamada de que há qualquer irregularidade na cobrança referente 

ao mês de fevereiro/2017, verifica-se que, a documentação e as 

assertivas apresentadas demonstram que houve um aumento injustificado 

no consumo, devendo a mesma ser readequada, de acordo com a média 

dos seis meses posteriores à fatura discutida no caso em tela. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO REGULAR. 

EXCEDENTE LANÇADO EM QUANTIA MAIOR AO VALOR DA MÉDIA. 

HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA FATURA DISCREPANTE, 

COM REEMISSÃO DA COBRANÇA COM BASE NA MÉDIA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso 

Cível Nº 71004902284, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/01/2015)”. 

Ressalta-se que embora não houve a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora ou inscrição do nome do 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ele sob 

ameaça e na iminência da suspensão de fornecimento de energia, pleiteou 

a Tutela de Urgência para discutir o débito através da presente ação, 

sendo a mesma indeferida mas sob constante ameaça de suspensão no 

fornecimento de energia; diante disso, entendo que há sim em que se falar 

em dano moral indenizável, não havendo que se falar em prova; o que se 

deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação ao 

Reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano “in re 

ipsa. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Por fim, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela Reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da legalidade da cobrança das faturas 

discutidas no caso em apreço. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares de e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da ação, e o 

faço para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito de no valor de R$ 

16.172,91 (dezesseis mil, cento e setenta e dois reais e noventa e um 

centavos e DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação da 

fatura do mês de fevereiro/2017, com base na média dos seis meses 

posteriores a emissão da fatura aqui discutida. 2 - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao Reclamante 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais 1% ao mês a 

partir desta decisão. 3 – Pela IMPROCEDÊNCIA do Pedido Contraposto. 4 – 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita do reclamante. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Número do Processo: 1000095-47.2016.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V 

CF/88)]. AUTOR: GUILHERME VINICIUS STRAPAZZAN REIS CURADOR: 

CRISTIANE APARECIDA BATISTA STRAPAZZAN REIS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de pretensão de benefício assistencial c.c. pedido de tutela 

antecipada proposta por GUILHERME VINICIUS STRAPAZAN REIS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, sustentando, em 

breve síntese, possuir os requisitos legais para a concessão do 

mencionado benefício. Alega a parte autora ter pleiteado o benefício 

administrativamente, o qual foi indeferido pela autarquia, que a considerou 

capaz para a vida independente e para o trabalho (id. 3026245 - Pág. 4), 

não obstante possua a deficiência desde o nascimento. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (id. 3059879 - Pág. 1/4). O laudo 

pericial concluiu pela deficiência total e permanente da parte requerente 

para a vida independente (id. 5063960 - Pág. 1/7). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, a 

inexistência de laudo socioeconômico para comprovar o requisito 

econômico. Subsidiariamente, indicou possível data para início do 

benefício, a forma de juros e honorários advocatícios (id. 9239203 - Pág. 

1/9). Laudo social realizado no id. 7938305 - Pág 1/2. O Ministério Público 

manifestou favorável à procedência da ação (id 10129129 - Pág. 1/6). II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos da autarquia ré, 

o pedido da parte autora merece acolhimento. II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido 20/03/2014 (id. 3026245 - Pág. 4), sendo que a 

presente ação previdenciária foi proposta em 05/10/2016. Com isso, vê-se 

que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito de id 

5063960 - Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. O art. 203 da CRFB/88 assegura a prestação de assistência social 

a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social. A respeito, os arts. 2º, inciso I, alínea “e”, e 20, da Lei 8.742/95 

possuem as seguintes redações: “Art. 2º A assistência social tem por 

objetivos: I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 

danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: e) - a 

garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
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própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.” “Art. 20 - o 

benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” E o art. 3º do 

Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/99) estabelece: “Art. 

3º A assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são dois os requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado: a) Ser a pessoa idosa ou portadora de 

deficiência; b) Não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. No particular, o perito foi conclusivo ao 

informar que a parte autora é portadora de transtorno mental, que lhe 

acarreta incapacidade total e permanente para todas as atividades que 

demandem habilidade mental, enfermidade em fase evolutiva e sem 

tratamento que lhe possibilite cura, mas somente estabilização. Portanto, 

verifica-se que a autora se enquadra no rol dos beneficiários 

contemplados com a prestação continuada, na dicção do art. 20, § 2º, da 

referida Lei 8.742/93: “§ 2o Para efeito de concessão do benefício de 

prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.” No que tange ao segundo requisito, qual seja, 

renda per capita familiar inferior à 1/2 (metade) do salário-mínimo, 

consoante art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 c.c. os RE’s nº 567.985/MT e 

580.963/PR, em sede de repercussão geral, c.c. a jurisprudência 

dominante sobre o tema, está ele igualmente preenchido. Com efeito, 

observa-se que o genitor do infante, empregado formal de Primo Indústria 

de Laticínios Ltda, auferiu a renda de R$ 1.451,49 (um mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), R$ 1.397,71 (um mil, 

trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 1.496,43 

(um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) 

nas competências abril, maio e junho de 2017, respectivamente, 

consoante extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS de 

Id. 9239221 - Pág. 7. Tal circunstância vem corroborada pelo estudo social 

de Id. 7938305 - Pág. 1/2, de que o genitor passou a trabalhar no laticínio 

no início do ano de 2017, o que inclusive é afirmado pelo próprio autor em 

sua inicial, ao apontar ter aquele renda aproximada de R$ 1.074,00 (um mil 

e setenta e quatro reais). Porém, ao revés do que afirma o petitório 

exordial, de que a genitora dedica tempo integral aos cuidados do menor, o 

aludido estudo social de Id. 7938305 - Pág. 1/2 indica que a genitora 

atualmente faz diárias uma vez por mês para auxiliar o sustento familiar, 

sem falar que, malgrado tenha aquele (menor) nascido em 14 de setembro 

de 2009, consoante certidão de nascimento de Id. 3026204 - Pág. 1, desde 

então aquela (genitora) trabalhou formalmente com vínculos empregatícios 

com R & C Empreendimentos Alimentícios Ltda (09/07/2010 a 02/02/2012), 

empregada doméstica (01/08/2012 a 31/03/2013), Vitor Candia - ME 

(02/05/2013 a 15/06/2013) e Martins Simone & Cia Ltda - ME, de acordo 

com o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS de Id. 9239221 - 

Pág. 2. Portanto, extraída a média dos rendimentos do genitor a respeito 

daqueles três meses, chega-se ao montante de R$ 1.448,54 (um mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Este 

importe somado a R$ 50,00 (cinquenta reais), que a genitora afirma auferir 

das diárias que faz uma vez por mês, totaliza a renda familiar de R$ 

1.498,54 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos). Tal renda é dividida pelos quatros membros que integram a 

unidade familiar, o que perfaz a renda familiar per capita de R$ 374,63 

(trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), o que 

inferior à metade do salário-mínimo vigente. A corroborar a precariedade 

material, o estudo social de Id. 7938305 - Pág. 1/2: “(...) família com 

extrema necessidade do benefício, por mais que o genitor mantenha o 

trabalho, ainda sim Guilherme necessita do benefício para garantir sua 

qualidade de vida com a medicação e o tratamento necessário para sua 

deficiência” (sic). Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o 

gozo do benefício assistencial pretendido. A data de início do benefício 

(DIB) corresponderá a 10/07/2013, data do requerimento administrativo (id. 

3026245 - Pág. 4). Em razão da procedência, faz-se necessário o 

cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no 

tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do NCPC, 

independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou 

beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos 

provimentos fundados no art. 497 do NCPC. A determinação da 

implantação imediata do benefício contida na sentença consubstancia, tal 

como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) 

e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de concessão do 

benefício) contido na petição inicial da ação, considerado, ademais, seu 

caráter alimentar. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o amparo social ao deficiente em 

favor de GUILHERME VINICIUS STRAPAZAN REIS, brasileiro(a), menor 

impúbere, representado por sua genitora Cristiane Aparecida Batista, 

portador(a) da CI/RG nº 1664894-3 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 022.580.121-39, no valor de um salário-mínimo mensal, nos termos do 

art. 203, inciso V, da CRFB/88 e art. 20, “caput”, da Lei 8.742/93, benefício 

a ser revisto a cada 02 (dois) anos para avaliação das condições que lhe 

deram origem, na dicção do art. 21, “caput”, da Lei 8.742/93; b) 

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 10/07/2013 (id. 3026245 - Pág. 4); c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS As recentes decisões 

proferidas por este Juízo, determinando a implantação de benefícios pelo 

INSS, não têm sido acatadas. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o 

descaso reiterado do Poder Executivo para com as decisões emanadas 

do Poder Judiciário quase beiram o desrespeito para com a garantia do 

livre exercício deste Poder, não valendo de nada a liberdade de ação 

quando ela não é atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a 

imposição constitucional não se constitui como mera indicação, instrução 

ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e 

por isso vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a 

sua excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 
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judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Intime-se, 

PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, o 

GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores 

atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou 

seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente 

decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede 

de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema 

Jusprev II - Previdenciário+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio 

constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de 

cada prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com 

fulcro nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto 

causídico da parte autora de que o cumprimento da sentença ou execução 

dela em índices e parâmetros diversos do acima estabelecido também será 

punido como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que 

deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço 

à sua efetivação, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) 

vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e 

processuais, tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, 

do NCPC, servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 

1º, do mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos 

incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no 

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) 

vezes o valor do salário-mínimo.” Deixo de condenar o polo passivo nas 

custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 

8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da 

CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (um mil) salários-mínimos, art. 

496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Expeça-se o necessário para o pagamento 

dos honorários periciais do médico perito. Intime-se o médico perito a 

respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. 

Decisão prolatada às 14h01 do dia 22/03/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal. Colíder, 22 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85157 Nr: 2562-21.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO FERMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido da parte executada às fl. 125 para 

readequar o procedimento de cumprimento de sentença em desfavor da 

Fazenda Pública.

 Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o executado nos termos do art. 535 do NCPC, para que promova 

o cumprimento da sentença ou, querendo, impugne a execução nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, 

da CRFB/88.

Alfim, retifique-se os autos, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 49879 Nr: 599-17.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GASQUE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca do cálculo de fls. 

261/263, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. O referido 

é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 478-52.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO - BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - OAB:7238 - MT, 
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LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR - OAB:10203 - MT

 INTIMAÇÃO VIA DJEFINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

Executada, OI TELEFONE FIXO – BRASIL TELECOM S/A, na pessoa de 

seu(S) Advogado(S) constituído(s) nos autos, para pagar em 15 (quinze) 

dias, o valor reclamado de R$ 3.302,39 (três mil e trezentos e dois reais e 

trinta e nove centavos), conforme petição e planilha de fls. 235/241 e 

versos, acrescidos dos honorários advocatícios no valor de R$ 330,23 

(trezentos e trinta reais e vinte e três centavos), ou seja, 10% sobre o 

valor da execução, perfazendo o total de R$ 3.632,62 (três mil e 

seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), a contar 

esse prazo da efetiva intimação, sendo que não cumprida 

espontaneamente a obrigação no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex, tudo em conformidade com a decisão de fls. 215/215 

verso, a seguir transcrita: “Vistos etc. ......... Cite-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, a contar esse prazo da 

efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex. ....... Se a parte executada resolver impugnar a execução 

deverá efetivá-la em 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e 

avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em 

sede de execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na 

esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98560 Nr: 1163-49.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Garcez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 28409 Nr: 339-13.2004.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA ISABEL CALVI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA APARECIDA ROSA 

BARROS - OAB:MT/7.808, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - 

OAB:7901/MT, CESAR DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:10.032, CYNTHIA 

DURANTE - OAB:10282, DIEGO FABRINNE PIMENTA BRAGA - 

OAB:12.028-E, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:9.452-E, 

JHONNY KENJI KATO - OAB:9.682-E, José Valério Júnior - OAB:MT 

9.509-E, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, MÁRCIA OLGA LUGAS - OAB:9.857-E, 

RAFAEL SIUZA NUNES - OAB:10.617-E, RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:9681, Thiago Rosseto Sanches - OAB:MT 6.552-E, VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:8045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA AIGNER CICHOVICZ - 

OAB:36078

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: 1) EFETUAR INTIMAÇÃO da Executada através de sua 

Advogada constituída nos autos, DA PENHORA realizada via BACENJUD, 

no valor de R$ 2.038,90 (dois mil e trinta e oito reais e noventa centavos), 

conforme Termo de Penhora expedido nos autos, CIENTIFICANDO-A para 

que, querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86031 Nr: 3429-14.2013.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIDE MADALENA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução da 

correspondência citatória de fls. 144, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44138 Nr: 1023-30.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTÔNIO CAIS - OAB:SP 97584, Tathiane 

Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) Advogados da parte Exequente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário à publicação 

do edital de citação expedido nos autos, salientando que caso queira, 

poderá solicitar o envio do arquivo via e-mail, através do endereço 

eletrônico co.1vara@tjmt.jus.br ou comparecer à 1ª Secretaria munido de 

mídia digital para gravação do arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 571-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUERMANN INFORMÁTICA LTDA - ME, 

NILSON SILVA PINHEIRO, MARLI BAUERMANN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.187-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte Autora, bem como, dos 

Requeridos, a fim de que no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentem contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 90/322, 

apresentado pela parte interessada, Dr. Renato Feliciano de Deus Nery..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83518 Nr: 874-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KNADS, KVADS, ALEXANDRE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 481 de 832



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca da certidão de fls. 93, 

requerendo o necessário ao proseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44989 Nr: 1864-25.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, ALVANI NUNES 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Josemar Carmerino dos Santos - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT-4045

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para providenciar o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Intimação dos Embargantes, a fim de prestar DEPOIMENTO 

PESSOAL na audiência designada no presente feito, devendo emitir a 

respectiva guia de recolhimento junto ao site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51674 Nr: 2379-89.2009.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:50.879 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autor, Washington Faria 

de Siqueira, da parte dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir 

transcrita: “(...) Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

proposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A em desfavor de 

Rosenberg Antonio da Silva, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Custas pela parte autora. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Por fim, DEFIRO 

o pedido para que todas as intimações e publicações sejam realizadas, 

exclusivamente, em nome do Dr. Washington Faria de Siqueira – OAB/MT 

nº18071-A, conforme requerido À fl. 89. Colíder/MT, 26 de junho de 2017. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58516 Nr: 144-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DOS SANTOS BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: "(...)Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 158, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de VANDERSON DOS SANTOS BITTENCOURT, nos termos do 

artigo 267, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, na forma da lei. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 3ª Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providênas"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 3449-39.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 INTIMAÇÃO do Advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88397 Nr: 1625-74.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BOENOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25875 Nr: 2283-84.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 29996 Nr: 1366-31.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR TEIXEIRA ROSA, CLODOIR ADILIO 

BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 
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Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3614 Nr: 163-78.1997.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CHINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO - SUNAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alaor Alves Pinto - OAB:9553/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 0 (dez)dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3614 Nr: 163-78.1997.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CHINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO - SUNAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alaor Alves Pinto - OAB:9553/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2003/312

Código nº: 3614

Vistos, etc.

1 – Inicialmente, consigno que não vislumbro dos autos informação de que 

o valor indicado no ofício de fl. 191 tenha sido vinculado à conta única do 

Tribunal de Justiça, razão pela qual, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

proceda com a respectiva vinculação.

2 – Após, devidamente realizada a vinculação, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar pelo que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

Às providências.

Colíder/MT, 22 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44989 Nr: 1864-25.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, ALVANI NUNES 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Josemar Carmerino dos Santos - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT-4045

 Autos nº: 1864-25.2007.811.0009.

Código Apolo nº:44989.

Vistos, etc.

1) Sem prejuízo de nova tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357 do CPC.

2) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.

3) DEFIRO o depoimento pessoal dos embargantes e da prova testemunhal 

requerida às fls. 162 verso.

4) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: (I) exigibilidade 

do título; e (II) a ocorrência de inadimplemento e suas consequências.

5) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de julho de 2018, às 

13hs:30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

 Colíder, 21 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42154 Nr: 3217-37.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YG, DELMO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3217-37.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 42154.

Vistos etc.

1- Tendo em vista o petitório de fl. 201, a questão envolve erro ou acerto 

do Juízo sobre a apreciação do pedido. Para se insurgir contra decisão 

judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões 

acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões 

judiciais).

Assim, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de fl. 

201, mantendo a sentença de fl. 199, tal como foi proferida.

2 – Cumpra-se a r. sentença de fl. 199.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 860-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos juntados nas 

fls. 68/69, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 190-31.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIANS OSMAR SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 1371-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO MOTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados 

(Execeção de pré-executividade) nas fls. 238/243, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55128 Nr: 2566-63.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILIA BERGAMIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( contestação) 

protocolados pelo requerido, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 1985-77.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIS FELISBINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos (Contestação) 

protocolados pelo requerido nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98902 Nr: 1408-60.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANÇOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58061 Nr: 2347-16.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE 7 DE SETEMBRO LTDA - ME, 

REGINALDO CESAR DA SILVA, RENATA MENEZES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para se 

manifestar no prazo legal, acerca dos documentos juntados (Mandado e 

Certidão- diligência negativa) nas fls. 90/91, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2541 Nr: 1723-84.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERFINANCE S/A PARTICIPAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRAGA ZWICKER - 

OAB:4069/MT, ANTONIO GERALDO FRAGA ZWICKER - OAB:SP-4373, 

ANTONIO ZWICKER - OAB:23330/SP, AUGUSTO FRAGA ZWICHER - 

OAB:MT-4598, UBIRATAN DOMINGUES - OAB:SP-142928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1723-84.1999.811.0009.

Código do Apolo: 2541.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Colíder, 19 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 94-16.2015.811.0009

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NOEMIA FAGUNDES MELLO

PARTE REQUERIDA: IVO DE MELLO

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de IVO DE MELLO, brasileiro, casado, trabalhador 

rural, filho de José de Mello Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira 

de identidade RG n.° 1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, que 

declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de 

causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curadora, a Sr.ª NOEMIA 

FAGUNDES MELLO, Cpf: 99898047100, Rg: 1.576.178 SSP PR Filiação: 

Alberico Fagundes Cordeiro e Laurentina Antunes Cordeiro, data de 

nascimento: 27/08/1942, brasileiro(a), natural de Campos novos-SC, 

casado(a), do lar, Endereço: Estância Garça Branca, Estrada Tratex, Km 

09, Comunidade Ponte Nova, Bairro: Zona Rural, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que o Interditado 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Noemia Fagundes Mello ajuizou a interdição judicial 

de seu cônjuge Ivo de Mello, ambos qualificados nos autos. Alegou que o 

interditando é incapacitado por enfermidade, acometido de deficiência 

mental que o torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de 

reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que o interditando é proprietário 

de um imóvel rural, no qual residem, é parte em processos judiciais em 

trâmite nesta Comarca, dentre eles o que pleiteia benefício previdenciário, 

sendo o motivo dessa formalização. Transcreveu o direito que entendeu 
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amparar a pretensão. Pediu a decretação da interdição e sua nomeação 

como curadora do interditando, seu cônjuge. Recolheu às custas 

processuais, deu valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos 

de p. 09/13. R. decisão de p. 16 a designar audiência de interrogatório do 

interditando e a nomear a requerente como curadora provisória, apenas a 

fim de representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

opondo embargos declaratórios, não acolhidos, para que fosse estendido 

os limites da curadoria a todos os atos da vida civil. Em seguida, 

apresentou agravo de instrumento da r. decisão, e consoante v. acórdão 

de p. 25/30 foi-lhe estendido os limites da curadoria na forma sobredita. 

Solenidade realizada às p. 37/39, oportunidade em que foi interrogado o 

interditando, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 42, frente e verso, por negativa geral, e os quesitos 

para a perícia médica à p. 43, a advogar pela improcedência da ação. 

Estudo Psicossocial ancorado às p. 99/102, a retratar as doenças de 

Alzheimer e Parkinson, o estado de agitação psicomotora do interditando 

mesmo com o uso de medicação, sua desorientação no espaço e no 

tempo, sem reconhecer seus filhos nem mesmo seu cônjuge, quem 

dispensa os cuidados necessários a ele diariamente, com dependência 

total dela para todas as atividades habituais, inclusive sua higiene pessoal, 

opinando por sua interdição, pois não teria ele condições de responder 

por seus atos. Laudo médico pericial ancorado às p. 53/60. 

Pronunciamento do Ministério Público às p. 64/68, pelo deferimento do 

pedido inicial, a fim de que seja decretada a interdição do interditando, por 

ser ele definitivo e absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. 

Relatados e examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem 

preliminares ou defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito 

(art. 754 do CPC). Procedimento obedecido e cumprido. Nomeada curadora 

provisória, interrogado o interditando, quando lhe foi nomeado curadoria 

especial, que produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada 

perícia, ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. 

Ab inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código 

Civil, notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °.

Generalizando e ampliando tais garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do 

EPD - Estatuto da Pessoa com Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do 

Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma 

louvável humanização do processo de interdição. Em razão disso, é 

imperioso ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a 

curatela, como instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se 

apenas mais flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de 

inclusão ou de não exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e 

princípios da dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curadora de seu esposo, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência.O requerido estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

do interditando, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 09 o estado mental 

comprometido e limitado do requerido, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que o interditando "... está em acompanhamento 

neurológico para tratamento de DOENÇA DE ALZHEIMER muito grave na 

fase III/IV com dificuldade de locomoção e incapacitado de autocuidado, 

necessitando supervisão contínua por parte de terceiros e necessitando 

de auxílio no deslocamento para qualquer destino, sendo incapaz de 

fazê-lo sozinho". E mais, que a "doença é grave, crônica e progressiva, 

de caráter degenerativo, sem tratamento efetivo e sem perspectiva de 

cura. O paciente não é capaz de conduzir veículos, de deslocar-se por 

conta própria, necessitando de supervisão contínua, com incapacidade de 

julgamento, necessitando de interdição". A perícia médica de p. 54/60, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que o interditando, "01) O 

interditando é portador de que tipo de doença? Resposta: Sim, é portador 

de doença de Alzheimer muito grave, na fase 3 para a 4 com dificuldade 

de locomoção e incapacidade de auto cuidado. Conforme relatório medica 

da neurologista Dr. Rossana Kotechi CRM 4550 (fl.09); 02) Qual a 

natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há 

perspectiva de cura? Resposta: Natureza degenerativa de caráter 

permanente sem perspectiva de cura; 03) Devido a doença diagnosticada, 

tem interditando condições de discernimento, com capacidade de, por si 

só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e interesses? Resposta: 

Não tem condições de discernimento, sem capacidade para gerir sua 

própria pessoa e ou administrar seus bens e interesses; 04) Em que 

limites a doença diagnostica atinge o interditando, reduzindo a capacidade 

de gerir seus bens? Reposta: Patologia reduz a sua capacidade 

neurológica com degeneração dos neurônios (...)". A Lei n.º 13.146/2015, 

garante à pessoa com deficiência o pleno direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 

84) e somente será submetida à curatela quando necessário. Deste modo, 

a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva 

extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de 
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cada caso, devendo também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do 

art. 84): "Art. 84 - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas. § 1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A definição de curatela de 

pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível". Quadro de anormalidades psíquicas detectadas 

no interditando, com precisão do grau de sua incapacidade, segundo 

documento médico. É incapaz de comunicar-se a contento, respondeu 

com muita dificuldade as perguntas feitas a ele durante o seu 

interrogatório, totalmente confuso, sem noção de tempo e espaço, sequer 

conseguiu dizer o nome da cidade onde reside. Vislumbrado não possuir 

controle situacional, motoro, desorientado no tempo e no espaço e sem 

noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as percebe 

coerentemente. Ele sofre de "mal de Alzheimer em fase III/IV, CID 10 G20 e 

G30. Encontra-se incapaz para os atos da vida comum e incapacitado 

para o trabalho". É a conclusão da perícia médica acima transcrita. Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que o acomete, não 

reconhecendo sequer sua esposa, quem dispensa a ele os cuidados 

diários, tampouco seus filhos, bem como pela decorrente incapacidade 

física e intelectual de exercitá-las. Entretanto, de elementar ressalto que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2.º A curatela constitui 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado". 

Como insta, ressalvada a deficiência notória, o interditando é bem zelado 

pela sua esposa, ora candidata a curadora, estando fisicamente bem, 

dentro de suas limitações. Os cuidados da autora são próprios de uma 

mãe para com seu filho, a ampará-lo com o mínimo de dignidade e máximo 

de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e 

carinho que dispensa a ele. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza 

essa possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Ivo de Mello é uma pessoa octogenária, sem 

condições de orientar-se por si, com deficiência mental que o impede de 

manter o necessário discernimento para os cuidados próprio, inclusive os 

de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao determinar 

sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 

de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, a 

pretendente à curadoria, é cônjuge do interditando, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 10, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

o esposo, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 

Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, com informe nos autos 

sobre a existência de bem pertencente ao interditando, uma propriedade 

rural onde residem as partes, a presumir ser de valor considerável, pela 

descrição contida no laudo psicossocial de p. 77/78, mas que dispenso a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas, pela 

idoneidade da curadora nomeada, bem como da prestação de contas, 

salvo em determinação judicial, nos termos dos arts. 1.745 e 1.783 do 

Código Civil. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena do requerido, julgo 

procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a interdição parcial 

de Ivo de Mello, brasileiro, casado, trabalhador rural, filho de José de Mello 

Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira de identidade RG n.° 

1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, residente nesta 

cidade; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, sua esposa, 

senhora Noêmia Fagundes Mello, qualificada no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do EPD. 

Intime-se a curadora para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes do interditado 

e da curadora, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.. Eu, Patrícia 
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Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 709-06.2015.811.0009 – Código 92058

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OTONIEL MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: EUZA SODRÉ DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de EUZA SODRÉ DE SOUZA, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida, que declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, 

em razão de causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. 

OTONIEL MIGUEL DE SOUZA, Cpf: 03822527998, Rg: 8749525-6 SESP MT 

Filiação: Silvino Miguel de Souza e Euza Sodre de Souza, data de 

nascimento: 31/03/1981, brasileiro(a), natural de Marechal candido 

rondon-PR, solteiro(a), marceneiro/encanador, Endereço: Rua Juruena, N. 

46 - Setor Norte, Bairro: Teles Pires, Cidade: Colíder-MT, apenas para os 

atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada poderá praticar 

todos os demais atos da vida civil não restringidos por esta sentença, não 

se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Otoniel Miguel de Souza ajuizou a interdição judicial 

de sua mãe Euza Sodré de Souza, ambos qualificados nos autos. Alegou 

que a interditanda é incapacitada por enfermidade, acometida de 

deficiência mental que a torna absolutamente incapaz de 

autodeterminar-se e de reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que a 

interditanda percebe benefício previdenciário, sendo o motivo dessa 

formalização. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua mãe. Sob o pálio da gratuidade da justiça, deu valor à 

causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 08/19. R. decisão de 

p. 21 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a nomear o 

requerente como curador provisório. Solenidade realizada à p. 25/26, 

oportunidade em que foi interrogada a interditanda, bem como lhe nomeado 

curador especial (Dr. Paulo Rogério de Oliveira) para patrocinar a defesa 

de seus interesses, o qual foi intimado para impugnar o pedido no prazo 

legal, quedou-se inerte, conforme certificado à p. 46. Laudo médico 

pericial ancorado às p. 33/39. Pronunciamento do Ministério Público às p. 

41/42, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que seja decretada a 

interdição total de Elza Sodré de Souza, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 

Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogado a interditanda, quando lhe foi nomeada curadoria especial, que 

não produziu suas alegações de maneira consistente, apenas manifestou 

concordância com o laudo pericial, a pugnar pelo prosseguimento do feito. 

Elaborada perícia, ouvidas as partes e o Ministério Público. Ab inittio, 

registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O filho pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, não havendo 

cônjuge ou companheiro da pessoa interditanda, para tornar-se curador 

de sua mãe sem plenitude de sua capacidade civil, conforme regra do art. 

747, inciso II, do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa conferida, 

com primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida 

estaria, segundo a inicial, sujeita à curatela. Por causa transitória ou 

permanente (enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, 

de acordo com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo 

resolvido nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as 

prerrogativas da interditanda, tendo-lhe sido nomeado curadora especial, 

produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério Público. 

Vislumbrado no documento de p. 19 o estado mental comprometido e 

limitado da requerida, com indicativos de que seria absolutamente incapaz 

aos atos e à maneira de exercê-los, conforme regência dos arts. 4.º, 

inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com alterações dadas pela Lei 

n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Trata-se o 

apontamento supramencionado de avaliação neurológica a atestar que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 487 de 832



interditanda "... encontra-se incapaz de exercer atos da vida civil, 

desorientada, sem julgamento e pensamentos coerentes. Apresentou 

quadro após vários infartos cerebrais". A perícia médica de p. 34/39, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, encontra-se 

com "B) Em caso positivo, qual a espécie de deficiência? Indicar o cid. 

Resposta: Sequela neurológica por AVC conforme atestado médico de Dr. 

Paulo Tarso Mendonça CRM/MT 4122; C) A doença de que é portadora é 

de caráter transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; 

D) Por força da doenç

a de que é portadora EUZA SOBRÉ DE SOUZA esta impossibilitada de 

reger os atos da vida civil, a exemplo de realizar contrato de compra ou 

venda entabular contrato de trabalho, dentre outros negócios comuns do 

dia a dia? Resposta: Sim; E) Por força da doença de que é portadora a 

SR.ª EUZA SODRÉ DE SOUZA, ela está impossibilitada a administrar seus 

bens nos atos da vida civil? Reposta: Sim; F) Em razão da anomalia ou 

doença, EUZA SODRÉ DE SOUZA pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não; G) A interditada apresenta impossibilidade e/ou 

dificuldade para por si mesma, sem auxílio de terceiros, realizar 

deslocamentos, movimentar-se em grandes distâncias? Reposta: Sim (...)". 

E mais, "também tem doença de Parkinson associado".

 A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o pleno direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas (art. 84) e somente será submetida à curatela quando 

necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se 

medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, devendo também durar o menor tempo 

possível (EPD - § 3.º do art. 84): "Art. 84". A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível".Quadro de anormalidades 

psíquicas detectado na interditanda, com precisão do grau de sua 

incapacidade, segundo documento médico. É incapaz de comunicar-se a 

contento, respondeu com muita dificuldade as perguntas feitas a ela 

durante o seu interrogatório. A interditanda é analfabeta. Vislumbrado não 

possuir controle situacional e motoro, desorientada no tempo e no espaço 

e sem noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as 

percebe coerentemente. Ela sofre de sequelas neurológicas por acidente 

vascular cerebral, associado com doença de Parkinson. Encontra-se 

incapaz para os atos da vida comum e incapacidade para o trabalho. É a 

conclusão da perícia médica acima transcrita.Pelas provas colacionadas, 

não demonstrou aptidão para o trabalho, ainda que tarefas rotineiras de 

casa, haja vista as doenças que a acomete, sequelas neurológicas por 

acidente vascular cerebral, associado com doença de Parkinson, bem 

como pela decorrente incapacidade física e intelectual de exercitá-las. 

Entretanto, de elementar ressalto que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência categoricamente dispõe que a curatela cobrirá apenas os atos 

relativos aos direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que reza o 

seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado". Como insta, ressalvada a 

deficiência notória, a interditanda é bem zelada pelo filho, ora candidato a 

curador, estando fisicamente bem, dentro de suas limitações. Os cuidados 

do autor são próprios de um filho para com sua mãe, a ampará-la com o 

mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta 

em relação ao tratamento e carinho que dispensa a ela. Nenhum elemento 

nos autos ao menos sinaliza essa possibilidade. O art. 1.767 do Código 

Civil nas hipóteses que elenca é expresso no que pertine à perspectiva da 

curatela. Assim se encontra redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV (...) revogado. V - os pródigos". Logo, a 

subsunção do fato à norma dá-se claramente no aludido inciso I do 

transcrito dispositivo legal, amoldando-se ao que restou averiguado no 

feito, sobretudo como forma de resguardar sua dignidade e sua 

integridade física e emocional sem nenhuma forma de discriminação ou 

abuso. Euza Sodré de Souza é uma pessoa sem condições de orientar-se 

por si, com deficiência mental que a impede de manter o necessário 

discernimento para os cuidados próprio, inclusive os de higiene pessoal. É 

deficiente mental que a Lei protege ao determinar sua interdição parcial e 

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

atestam convictos a necessidade da medida em tela. Nesse condão, 

alinham-se uníssonas as provas colhidas desde o desabrochar da causa 

e até a sua conclusão, consoante retratado supra, sem discrepância. 

Conveniente invocar os comentários de Atalá Correia, que nos ensina 

sobre a não ocorrência de mudanças biológicas em virtude da entrada em 

vigor de nova legislação e pontua a seguinte premissa: "É necessário 

reconhecer que a elogiosa iniciativa não muda a realidade biológica dos 

fatos. Hoje, centenas de pessoas são declaradas por peritos judiciais 

absolutamente incapazes, no sentido biológico, de compreender a 

realidade que as cercam e de manifestar vontade. A triste realidade das 

demências senis, que se torna mais frequente com o envelhecimento da 

população, é apenas um dos exemplos possíveis. A pessoa que se tornou 

deficiente por moléstia incurável e que não consegue sequer escrever 

seu nome não passará, após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." 

Por fim, calha citar ainda a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos 

Santos a discorrer sobre as inovações do novo estatuto da pessoa 

deficiente, visando à sua inclusão social: "De todo o exposto, conclui-se 

que o EPD, ao atribuir às pessoas com deficiência a plena capacidade 

civil, em verdade, intenta erradicar o preconceito e promover a inclusão 

social, evitando ao máximo o afastamento do deficiente com o meio ao qual 

ele está inserido. O diploma acima busca dar liberdade a esses indivíduos 

para que possam gerir sua vida sem a necessidade de representação ou 

de assistência. Essa nova definição na teoria da capacidade reconfigurou 

todo sistema civilista, pois o Estatuto criou alguns institutos como a 

curatela de capazes e a tomada de decisão apoiada, ao passo que outros 

não existirão mais, como a curatela de absolutamente incapaz, a nulidade 

do casamento em face de enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao 

erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes 

do enlace matrimonial, uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". 

Aliás, as provas colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação 

psíquica da interditanda se mostra irreversível ou perene, sem indicativo 

de alteração ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a 

procedência, em parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica 

sobre o tema.

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, além do parentesco em primeiro grau, seu filho, 

que detém legitimidade em primeira mão para obter o encargo, é pessoa de 

bem, ciosa de seus deveres com a mãe, dispensando-lhe os carinhos e 

atenções apropriados como tal. Nada a indicar que não continuará a agir 

do mesmo modo ao obter a curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, 

sem qualquer informe sobre algum bem ou direito da interditanda que 

possa pender, a dispensar a especificação de garantia e a necessidade 

de prestação de contas. A percepção de benefício previdenciário, por si, 

não exige imprescindível prestação de contas, desde que não haja 

nenhum indicativo de desvio ou fraude em prejuízo da beneficiária 

interditada, sendo que está a curatela nas mãos de um filho. Aliás, 

havendo motivos consistentes, a prestação de contas poderá ser exigida 

normalmente. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena da requerida, julgo 

parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a 

interdição parcial de Euza Sodré de Souza, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade; a) Declará-la sem capacidade 

plena de exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou 

permanentes. Assim, nomeio-lhe curador, apenas para os atos negociais 

e patrimoniais, seu filho, senhor Otoniel Miguel de Souza, qualificado no 

feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida civis não restringidos 

por esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 
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05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil.Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não se 

trata de interdição total.Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder 

- MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 3477-02.2015.811.0009 - Código 96326

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SEBASTIÃO MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: ZÉLIA RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de ZÉLIA RODRIGUES, brasileira, casada, filha de 

José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, carteira de 

identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 518.210.521-53, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, e declarou-a 

sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de causas 

transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. SEBASTIÃO MIGUEL DE 

SOUZA, Cpf: 56033770110, Rg: 000667695 SSP MS Filiação: Pedro Miguel 

de Souza e Elizia Carolina de Jesus, data de nascimento: 18/01/1939, 

brasileiro(a), natural de Conselheiro pena-MG, casado(a), aposentado, 

Endereço: Rua Borba Gato N. 264, Bairro: Setor Norte, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Sebastião Miguel de Souza ajuizou a interdição 

judicial de sua cônjuge Zélia Rodrigues, ambos qualificados nos autos. 

Alegou que a interditanda é incapacitada por ser portadora de Alzheimer 

em estágio avançado (grau III), acometido de deficiência mental que a 

torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de reger-se nos atos 

da vida civil. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua cônjuge. Requereu a assistência judiciária da justiça, deu 

valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 09/14. R. 

decisão de p. 15 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a 

nomear o requerente como curador provisório, apenas a fim de 

representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Solenidade realizada às p. 28/30, oportunidade em que foi interrogada a 

interditanda, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 38, frente e verso, por negativa geral, a advogar pela 

improcedência da ação.Relatório médico acostado às p. 32, frente e 

verso.Estudo Psicossocial ancorado às p. 48/49, a retratar a doença de 

Alzheimer e que a interditanda não caminha, usa fraldas, já não reconhece 

as pessoas, é totalmente dependente.Pronunciamento do Ministério Público 

às p. 50, frente e verso, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que 

seja decretada a interdição da interditanda, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 

Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogada a interditanda, quando lhe foi nomeado curadoria especial, que 

produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada perícia, 

ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. Ab 

inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 
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de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD:" Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderaçõesiniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae.O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curador de sua esposa, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

da interditanda, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 14 o estado mental 

comprometido e limitado da requerida, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que a interditanda "... Não tem capacidade de gerir 

seus rendimentos, sequer conseguindo assinar mais com coerência e nem 

tem mais capacidade de tomar decisões sobre qualquer assunto. 

Necessita ser submetida à tutela de terceiro pela incapacidade irreversível 

de se autogerir sendo solicitada sua interdição permanente por 

incapacidade e necessitando de supervisão constante (...)". E mais, que o 

"quadro demencial é progressivo, mesmo com a medicação e já é 

necessário que a paciente seja cuidada por responsável que a 

supervisione para ajudá-la no cuidado pessoal". A perícia médica de p. 32, 

frente e verso, inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, 

"06) A interditanda pode ser considerada absolutamente incapaz para 

praticar os atos da vida civil: Porque: Resposta: Sim. Devido a Doença de 

Alzheimer Avançada. c) A doença de que é portadora é de caráter 

transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; e) Por força 

da doença de que é portadora ZELIA RODRIGUES, ela está impossibilitada 

a administrar seus bens da vida civil? Resposta: Sim. f) Em razão da 

anomalia ou doença, ZELIA RODRIGUES pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não". A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com 

deficiência o pleno direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84) e somente será 

submetida à curatela quando necessário. Deste modo, a curatela de 

pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva extraordinária e 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo 

também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do art. 84):"Art. 84 - A 

pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 

1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.(...)§ 3.º. A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível".Quadro de anormalidades psíquicas detectadas na interditanda, 

com precisão do grau de sua incapacidade, segundo documento médico. É 

incapaz de comunicar-se a contento, respondeu com muita dificuldade as 

perguntas feitas a ele durante o seu interrogatório, totalmente confuso, 

sem noção de tempo e espaço, sequer conseguiu dizer o nome da cidade 

onde reside. Vislumbrado não possuir controle situacional, motoro, 

desorientado no tempo e no espaço e sem noção das coisas ou de 

articular suas percepções, se é que as percebe coerentemente. Ela 

apresenta quadro de "Demência tipo Alzheimer em estágio avançado (grau 

III), com dependência completa para todas as atividades". É a conclusão 

do laudo pericial do centro neurológico formulado pela Dra. Rossana 

Kotecki – Médica Neurologista – CRM 4550, de Colíder/MT (p. 14). Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que a acomete, não 

reconhecendo sequer os familiares. Entretanto, de elementar ressalto que 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.§ 2.º A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado". Como insta, 

ressalvada a deficiência notória, a interditanda é bem zelada por seu 

esposo, ora candidato a curador, estando fisicamente bem, dentro de 

suas limitações. Os cuidados do autor são próprios de uma mãe para com 

sua filha, a ampará-la com o mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada 

a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e carinho que 

dispensa a ela. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza essa 

possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques:"Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado).III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Zelia Rodrigues é uma pessoa idosa, com 72 

anos, sem condições de orientar-se por si, com deficiência mental que a 

impede de manter o necessário discernimento para os cuidados próprios, 

inclusive os de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao 

determinar sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 

de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, é cônjuge da interditanda, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 13, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

a esposa, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 
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Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, sem qualquer informe sobre 

algum bem ou direito da interditanda que possa pender, a dispensar a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas. A 

percepção de benefício previdenciário, por si, não exige imprescindível 

prestação de contas, desde que não haja nenhum indicativo de desvio ou 

fraude em prejuízo da beneficiária interditada, sendo que está a curatela 

nas mãos de um esposo. Aliás, havendo motivos consistentes, a 

prestação de contas poderá ser exigida normalmente. Isto posto, 

satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada à falta de 

capacidade plena do requerido, julgo procedente o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para: a) Decretar a interdição parcial de Zélia Rodrigues, brasileira, 

casada, filha de José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, 

carteira de identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 

518.210.521-53, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, seu cônjuge, 

senhor Sebastião Miguel de Souza, qualificado no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei.Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98912 Nr: 1416-37.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC, AMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELFINO JOSÉ MAZZARO, Cpf: 

50333747100, Rg: 17962064, Filiação: Neusa Marcati Mazzaro e Jose 

Mazzaro, data de nascimento: 13/05/1970, brasileiro(a), natural de Maria 

Helena-PR, pedreiro, Telefone 66 99001570. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do agressor acerca da decisão abaixo 

transcrita para que cumpra as determinações especificadas, 

consigando-se que o descumprimento das medidas protetivas ora 

deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Despacho/Decisão: Vistos em plantão judiciário. Trata-se de pedido de 

Medidas Protetivas solicitadas por Adriana Marins Ferreira de Sene 

visando obter, em seu favor, algumas medidas de proteção contra a 

conduta de Delfino José Mazzaro, amparada na Lei nº 

11.340/2006.Relatou a vítima, que conviveu em união estável durante 08 

(oito) anos com Delfino José, sendo que o relacionamento foi rompido há 

03 (três) meses, porém este se recusa a sair de sua residência, pois não 

aceita o fim do relacionamento.Afirma, que na data de hoje, o suposto 

ofensor lhe ameaçou de morte ao chegar em casa dizendo que “não vou 

sair de casa porque não tenho para onde ir...não vou te deixar em paz e 

caso eu suspeitar que você tem outra pessoa eu vou acabar com você, 

com ele, e com seus filhos”.A ofendida finalizou afirmando que deseja 

representar criminalmente em desfavor de Delfino José Mazzaro, mas 

requereu em seu favor algumas medidas de proteção. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.É sabido que a Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da 

Penha, num movimento de proteção à mulher dado o aumento de casos de 

violência, versou de questões não só criminais, como cíveis, envolvendo 

violência doméstica e familiar nas suas mais variadas facetas (física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral). O cenário descrito nos autos 

aponta à configuração de violência psicológica, sendo que no atual 

estágio do feito e para a aplicação da medida protetiva não se pode exigir 

a certeza de que os fatos realmente se deram como alegados, 

contentando-se apenas com a sua plausibilidade, sob pena de se 

inviabilizar o próprio instituto da medida protetiva. Num juízo de ponderação 

de interesses, diante do risco de irreversibilidade de eventual dano 

psicológico e moral à ofendida, e considerando que as medidas aplicadas 

são reversíveis, não vislumbro, nesta oportunidade, obstáculo para a 

tutela da integridade física e psicológica da mulher. Desta feita, 

DETERMINO seguintes providências em relação aos ofensores: I) 

AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência.II) Proibição de se 

aproximar da ofendida, de seu filho, de seus familiares e eventuais 

testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros;III)Proibição de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação, inclusive telefônico, ou por meio de mensagens via 

celular. IV)Proibição de frequentar o local: Rua José Miguel da Silva, nº 

118, (segunda rua após a igreja Assembleia), Bairro Santa Clara em 

Colíder/MT.Quanto à restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios de dois 

salários míniminos, INDEFIRO, por ora, uma vez que não constam 

elementos mínimos suficientes a possibilitar o deferimento destes 

pedidos.Ademais, deixa-se consignado que as medidas protetivas aqui 

aplicadas poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior 

eficácia, sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/06 forem 

ameaçados ou violados. Nos termos do artigo 18, II, da Lei 

supramencionada deverá o Oficial de Justiça indagar à ofendida, se ela já 

tem advogado constituído e, em caso negativo, se tem condições 

financeiras de contratar um, de tudo certificando-se. Caso a ofendida não 

tenha advogado constituído e nem condições para fazê-lo, após 

devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, dê-se CIÊNCIA à 

Defensoria Pública. Se necessário for, para o cumprimento da presente 

decisão, com fundamento no § 3º, do art. 22, da Lei nº 11.340/2006, fica 

desde já autorizado à requisição de reforço policial, devendo ser 

procedido na forma da CNGC.INTIME-SE a OFENDIDA e o OFENSOR 

acerca da presente decisão, deixando estes últimos cientes de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de suas prisões preventiva (se soltos estiverem) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se presos 

estiverem), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código 

de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.Dê-se CIÊNCIA ao 

Ministério Público acerca da presente decisão (artigo 18, inciso III) para 

que, eventualmente, possa pugnar o que entender de direito.SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.De Cuiabá/MT, para Colíder/MT, 05 de maio de 

2016 às 21h15min.Suelen BarizonJuíza Substituta em plantão judiciário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 19 de abril de 2018

Francieli Mocci GaiardoniGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89720 Nr: 2723-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 2723-94.2014.811.0009 – Código n°. 89720

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o réu foi condenado, extinta a execução da pena 

pela prescrição, conforme sentença de fls. 108/110, o valor prestado a 

título de fiança servirá ao pagamento das custas processuais a teor do 

disposto no artigo 336, CPP, o que sobejar deverá ser restituído ao réu.

2. Para o caso de restituição de eventual valor remanescente, conforme 

item 1, deverá o réu ser intimado para, em 10 dias, informar os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda em favor da União, devendo a 

serventia adotar, neste caso, as providências para transferência dos 

valores.

3. Após, não havendo pendências, arquive-se.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de abril de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110306 Nr: 572-19.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos nº. 572-19.2018.811.0009 – Código nº. 110306

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 13, tendo em vista que o réu se encontra 

atualmente na Comarca de Marcelândia, ENCAMINHE-SE a missiva para a 

referida Comarca, diante do disposto no artigo 355, §1º, do Código de 

Processo Penal.

2. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

3. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92665 Nr: 1094-51.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos n°. 1094-51.2015.811.0009 – Código n°. 92665

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Suzana de Lurdes 

Paglioco em face de Jorge Luiz Domingues dos Santos Paes, partes 

qualificadas.

O presente procedimento refere-se, tão somente, às medidas protetivas 

pleiteadas pela vítima de violência doméstica, logo, tem cunho meramente 

civil.

A vítima manifestou o desinteresse na continuidade das medidas 

protetivas deferidas nestes autos, razão pela qual o presente 

procedimento perdeu o seu objeto, ante a desistência da ofendida (fl. 63).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida de forma expressa (fl. 63) desistiu da continuidade 

das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

PROMOVAM-SE as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 20 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENIL DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000615-70.2017.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 14 de junho de 2018 às 1 3h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 19 de abril de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000263-78.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente 

através do(a) Advogado(a) do teor da certidão ID 12832170, para 
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Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BILISTKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000251-64.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANDREA BILISTKI 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “desconhecido” o número Id 12839027, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA SOARES ARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000544-34.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: CLEUSA SOARES 

ARAGAO Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 12838630, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMEZZ TONON ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI (REQUERIDO)

CAMYLLA PRATES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000533-05.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: RAMEZZ 

TONON ANASTACIO Parte Ré: REQUERIDO: MAIKON JHONATA 

EVANGELISTA FELSKI, CAMYLLA PRATES RIBEIRO Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“ausente” o número Id 12837181, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000222-14.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: AGUIAR 

LOURENCO BOSSA - ME Parte Ré: REQUERIDO: SIDINEIA LOPES DA 

SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “ausente” o número Id 12837028, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000223-96.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: AGUIAR 

LOURENCO BOSSA - ME Parte Ré: REQUERIDO: JAQUELINE LOPES DA 

SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “ausente” o número Id 12836823, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE LARA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000644-86.2018.8.11.0009 Parte Autora: GESSICA DE LARA LIMA Parte 

Ré: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 07 de junho de 2018 às 14h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de abril de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 3202-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TATIANI PETTER DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDA LUIZ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido do advogado à fl. 124.

Verifica-se que já foi emitida a certidão pleiteada, conforme se vê à fl. 121, 

a qual foi retirada pela Dra. Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB/MT 

21.097 no dia 14/02/2017, integrante do mesmo escritório de advocacia do 

solicitante.

Intime-se o douto advogado.

Após, devolvam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115938 Nr: 306-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RITA SIGNOR, AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Vistos.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

A parte embargada não apresentou contestação, razão pelo qual 

DECRETO sua revelia com fulcro no artigo 344 do Código de Processo 

Civil.

Em relação ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

verifico que os embargantes são produtores rurais, não se enquadrando 

como destinatário final nos termos do artigo 2º do CDC.

Em que pese a vulnerabilidade econômica, técnica e fática autorizam, 

excepcionalmente, a aplicação da legislação consumerista, pois a 

finalidade desta é tutelar o direito dos que estejam em posição vulnerável, 

esta não ficou demostrada na exordial.

Tratando-se de cédula de crédito rural pignoratícia, celebrada com a 

finalidade específica de adquirir insumos para a atividade econômica 

desenvolvida pelo mutuante, não há relação de consumo entre as partes, 

a ensejar a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, 

razão pela qual se mostra incabível a inversão do ônus da prova e a 

redução da multa moratória para 2% (dois por cento).

"O contrato de financiamento de cédula de crédito rural para aquisição de 

insumos, com vistas a incrementar atividade agrícola, não é regido pelo 

Código de Defesa do Consumidor (art. 2º), por ausência de destinatário 

final. Precedentes do TJDFT." (Acórdão 616894, 4ª Turma, TJDFT)

Assim o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Indefiro nesse momento o aumento da multa diária e DETERMINO a 

intimação dos embargados para comprovar nos autos o cumprimento da 

tutela de urgência no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117857 Nr: 1081-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO SIBRAO CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência). Bem como para que recolha o valor 

correspondente à guia para emissão da certidão do art. 828, do CPC, 

devendo acessar o supracitado sítio eletrônico para tanto, escolhendo a 

opção "Primeira Instância - Fórum/Comarcas" tópico >Certidão de 

Distribuição P/Processos de Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117874 Nr: 1091-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência). Bem como para que recolha o valor 

correspondente à guia para emissão da certidão do art. 828, do CPC, 

devendo acessar o supracitado sítio eletrônico para tanto, escolhendo a 

opção "Primeira Instância - Fórum/Comarcas" tópico >Certidão de 

Distribuição P/Processos de Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 3744-57.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRA DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente a fim de intimar as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, devendo,caso seja 

solicitada a produção de prova testemunhal, ser apresentado o rol de 

testemunhas quando do seu requerimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117920 Nr: 1128-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DIAS SERVINO, CELIA 

RAMIREZ DOS SANTOS SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 
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fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência). Bem como para que recolha o valor 

correspondente à guia para emissão da certidão do art. 828, do CPC, 

devendo acessar o supracitado sítio eletrônico para tanto, escolhendo a 

opção "Primeira Instância - Fórum/Comarcas" tópico >Certidão de 

Distribuição P/Processos de Execução .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 3538-48.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RAMOS DOS SANTOS, BIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094 A, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 Código 61691.

Vistos.

Certifique-se a secretaria em relação à produção de prova testemunhal 

quais testemunhas ainda faltam ser ouvidas, seja neste ou em outro juízo 

por meio de carta precatória.

Deve ainda a gestora certificar se todas as precatórias já foram retiradas 

para a distribuição no juízo deprecado.

Feita tal certificação, intimem-se as partes para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 20 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 317-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A 

CONSISA, ELVIRA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:OAB/SP 107794

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes da 

Decisão de Ref. 48, abaixo transcrita: “Vistos. As partes são legítimas e 

estão bem representadas em juízo. Na contestação não foram suscitadas 

preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, 

razão pela qual dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

decidir se a requerente cumpriu os requisitos do artigo 1.238 do Código 

Civil. Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do 

CPC. Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação. Por fim, tendo em vista que uma das partes é 

defendida pela defensoria pública, determino que tão logo um defensor 

público volte a atuar na comarca que os presentes autos lhe sejam 

encaminhados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 317-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A 

CONSISA, ELVIRA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:OAB/SP 107794

 Vistos.

Considerando a inercia da INTERMAT abra-se vistas para a Fazenda 

Pública Estadual para manifestar-se nos autos no prazo de 15 dias.

Após, certifique o decurso do prazo para manifestação e autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 317-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A 

CONSISA, ELVIRA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:OAB/SP 107794

 Vistos.

Processo em ordem, aguardando decurso de prazo para o estudo da área 

em litígio.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81350 Nr: 3642-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Futuro Comercio e Representação de Produtos 

Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75076 Nr: 1197-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte exequente para 

requerer, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito ante o 

teor da decisão de ref: 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1217-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados ante não ter sido efetuado bloqueio de valores 

pelo sistema bacenjud por ter havido resposta negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104277 Nr: 2752-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados ante não ter sido efetuado bloqueio de valores 

pelo sistema bacenjud por ter havido resposta negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 1490-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA FACIFARMA LTDA-ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118452 Nr: 1347-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA DO NORTE INDÚSTRIAL E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JR. - OAB:9.429- MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes da 

decisão de Ref. 6 para que a cumpram, abaixo transcrita: “Vistos. 

Intime-se a parte autora para recolher custas da inicial e a parte requerida 

da reconvenção no prazo de 15 dias. Após, autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111762 Nr: 6040-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN CARLOS BARBOZA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, BRUNO RICCI - OAB:OAB/SP 370.643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 169-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Julgo improcedentes os embargos de declaração. Determino a intimação 

da fazenda para que aponte o endereço para o qual deve ser expedido o 

mandado de penhora dos veículos que consta às fls. 191. A parte 

exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a 

parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica 

desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento no 

artigo 921 do CPC.Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.P. I. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 462 Nr: 402-97.1999.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA SAQUETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SAQUETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a inventariante para em 05 dias atender a decisão 

de fls. 204 sob pena de extinção do feito.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40276 Nr: 1290-12.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução movida por Mirian da Silva de Bens Lima em que o 

INSS apresentou impugnação a execução (fls. 124).

 A parte exequente preferiu não se manifestar (fls. 130).

 Decido.

 Tenho que a impugnação do INSS deve ser acolhida.

A autarquia provou que o cálculo de fls. 119 foi equivocado vez que 

incluiu o 13º salário o qual já foi pago administrativamente e ainda deixou 

de aplicar o que foi determinado pela lei 11.960/2019.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação à execução 

proposta pelo INSS e ainda homologo o cálculo de fls. 125/127.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários ante o benefício 

da gratuidade.

Preclusa essa decisão expeça-se o devido RPV.

P. I.
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Ciência ao INSS.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17118 Nr: 2088-17.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIÃO MOTA, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o INSS acerca do pedido de fls. 149.

 Autos ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos em 10 dias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20228 Nr: 1379-45.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, MARIA APARECIDA DE 

GOES CASTELA, ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa foi 

citada por AR (fls. 104/106), porém ainda não adimpliu o crédito devido. 

Deixo de realizar penhora no CPF 797858918-30, vez que o sistema 

indicou a iDeve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.A parte exequente 

deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, 

determino o arquivamento dos autos.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22669 Nr: 193-50.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19765 Nr: 906-59.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, MARIA APARECIDA DE 

GOES CASTELA, ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Sentença

Vistos.

Trata-se de ação cautelar de sequestro proposta por Cargil Agrícola S/A 

em desfavor de Roberto Castela, Maria Aparecida de Goes Castela e 

Roberto Castela Filho.

 A medida liminar foi concedida às fls. 45.

Roberto Castela Filho foi citado às fls. 52.

Roberto Castela e Maria Aparecida de Goes Castela foram citados às fls. 
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129/130.

A parte autora solicitou o julgamento antecipado da lide fls. 138.

Decido.

Cuida-se de ação cautelar de sequetro proposta por Cargil Agrícola S/A 

em desfavor de Roberto Castela, Maria Aparecida de Goes Castela e 

Roberto Castela Filho.

 Ressalto que os requeridos foram citados, porém preferiram não se 

manifestarem razão pela qual se operou a revelia.

 Além da revelia, a empresa autora provou nos autos por meio da devida 

CPR (fls. 26/29) que faz jus ao sequestro da quantia de 9.346,40 sacas de 

soja conforme pedido feito na inicial (fls. 13).

Ressalto que às fls. 30 consta o aditivo da CPR, o contrato de 

arrendamento às fls. 3/34, e ainda a carta de anuência, ou seja, o autor 

provou seu direito.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no 

artigo 387, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o 

sequestro da quantia de 9.346,40 sacas de soja junto à fazenda Bom 

Jardim, nos moldes do pedido de fls. 13. Assim sendo declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito.

 Confirmo a medida cautelar deferida anteriormente.

 P. I.

 Custas pelos executados.

Após o trânsito, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120018 Nr: 1998-52.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, SMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora da 

decisão de Ref. 4, abaixo transcrita: “Vistos. 1 - Nos termos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a 

inicial, a fim de esclarecer se a presente ação de execução seguira o rito 

de pessoal ou de expropriação, uma vez que nos pedidos pede para o 

executado ser citado para pagar o debito no prazo de três dias sob pena 

de prisão, ocorre que na atualização da divida verifica-se que está 

cobrando os alimentos desde o mês de maio de 2017. Ocorre que o §7º do 

artigo 528 somente autoria a prisão civil do alimentante em relação às três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução. A referida emenda 

deverá ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2 - 

Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos. 3 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39660 Nr: 674-37.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Código 39660.

Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 23 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 1133-59.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Código 2215.

Vistos.

Em atenção a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora, para 

dar regular andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 23 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 609-03.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, revogo os efeitos da tutela antecipada e julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o preenchimento dos 

requisitos necessários para a obtenção dos benefícios 

pretendidos.Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa por conta da parte autora. Ressalto que tal condenação 

fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79214 Nr: 2875-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RIBEIRO DIAS - 

OAB:133324-MG, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - OAB:MT/ 

17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente pessoalmente para dar andamento no feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82936 Nr: 4195-82.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU EDVINO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Expeçam-se ofícios para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

da Comarca de Cáceres/MT e de Horizontina/RS solicitando informações 

acerca de eventual certidão de óbito da parte autora.

Cumpra-se, solicitando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72887 Nr: 292-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K S ENGENHARIA COM. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Vistos.

Ante a intempestividade da impugnação apresentada por parte do 

executado, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, no 

presente cumprimento de sentença que move em face da Fazenda Pública 

do Município de Rondolândia/MT.

Expeça-se RPV ou Requisição de pequeno valor para o para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106157 Nr: 3629-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA SANTOS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A DO NOROESTE DE MATO GROSSO 

SICREDI NOROESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade das peças apresentadas nos autos. Após, 

Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Após, voltem-me conclusos para apreciação da (s) preliminar (es) 

suscitada (s) em sede de contestação e saneamento se necessário o for.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98010 Nr: 5711-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDOR & SOUZA VIDOR LTDA ME, 

REGINALDO VIDOR, ZILDINETE BENTO SOUZA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar quanto a certidão do oficial de justiça de ref. 27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106157 Nr: 3629-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA SANTOS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A DO NOROESTE DE MATO GROSSO 

SICREDI NOROESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de Intimar as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante 

de adimplemento da sentença. Assim sendo, por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. 

COMODORO, 23 de abril de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-49.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000221-49.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.269,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Assim sendo, por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte recorrida, para querendo, apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. COMODORO, 23 de abril de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-34.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIPIO DOS REIS SANTOS OAB - MT0020277A (ADVOGADO)

NEWTON JOSE FERNANDES ARAGAO OAB - RJ140627 (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010078-34.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.860,08; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

Parte Ré: EXECUTADO: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. COMODORO, 

2 de abril de 2018. Vistos em correição. Certifique o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos, se porventura ainda não o tenha feito. 

Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o (a) Senhor (a) Gestor (a) 

junta a Conta Única, solicitando a vinculação. Após, ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada. CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença Após, voltem-me conclusos para 

d e l i b e r a ç ã o .  À s  p r o v i d ê n c i a s .  #

{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010351-13.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GRANDI CASTELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTINA PALOMO - ME (CENTRAL DO INÓX) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Processo: 

8010351-13.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 34.902,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROSEMARI GRANDI CASTELLER 

Parte Ré: EXECUTADO: EVA CRISTINA PALOMO - ME (CENTRAL DO INÓX) 

COMODORO , 23 de abril de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para se manifestar acerca da 

carta precatoria, no prazo de 10(dez) dias, dando regular prosseguimento 

ao feito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22918 Nr: 426-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DE OLIVEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ANDRÉA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Newton de Oliveira Bispo, 

em desfavor de Sheila Andrea Miranda, regularmente representados e 

qualificados.

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, e 

não o fez, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem honorários, eventuais custas finais pelo autor.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000991-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCLEAN MENEZES LOPES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000991-53.2017.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 14.052,66; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

DEPRECANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: DEPRECADO: MARCLEAN MENEZES LOPES 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a decisão oriunda do juízo 

deprecante data de 06/11/2014, aportando a missiva precatória nesta 

Vara somente em 13/04/2018. Desta forma, certifique-se o Sr. Gestor 

junto à Vara de origem, a validade da ordem de busca e apreensão. Às 

providências, fazendo consignar nossas homenagens. JACIARA, 20 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 500 de 832



CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 165064e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/06/2018 às 15h30hs. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 165064e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/06/2018 às 15h30hs. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

J. V. D. A. S. (REQUERENTE)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO FACCO (TESTEMUNHA)

MARCIO OSCAR FAVERO (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000722-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000722-77.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRIUNFO LOGS LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000991-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCLEAN MENEZES LOPES (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000722-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000722-77.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRIUNFO LOGS LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000468-07.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[QUEBRA DE SIGILO 

BANCÁRIO / FISCAL / TELEFÔNICO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LETICIA GONCALVES CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Pedido de Quebra de 
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Sigilo telefônico ajuizada por LETÍCIA GONÇALVES CARDOSO em face de 

TELEFÔNICA DO BRASIL, todos qualificados nos autos. Em despacho de 

ID 12505838, fora determinado à autora que emendasse a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), a fim de que adequasse sua pretensão, tendo 

em vista a excepcionalidade de seu pedido exordial. Em seguida, à ID 

12725087 compareceu a requerente argumentando que o ato lhe causou 

transtorno familiar, necessitando da identificação para tão somente obter 

esclarecimento quanto às razões do recebimento da ligação. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. A via eleita não é 

adequada ao fim que se colima. Explico. Afigura-se pertinente esclarecer 

que pretendendo a parte autora a exibição de documentos, sob 

fundamento de direito à informação, o caminho seria a produção 

antecipada de provas, conforme previsão na Parte Especial do Código de 

Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo XII, Seção II, caso 

em que se esgotaria na produção da prova documental. E na voz de 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “1. 

Asseguração de Prova. Visa à proteção do direito fundamental à prova e, 

daí, à proteção do direito de ação, do direito de defesa e do direito ao 

processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e eventual produção 

de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja prevenido o 

litígio, recomendado o uso do processo judicial ou ainda aconselhado o 

emprego de outra técnica de solução da controvérsia. Não tem por 

objetivo produzir desde logo a prova. Embora o Código de Processo Civil 

aluda à "produção antecipada de provas", certo é que por esta via apenas 

se assegura a possibilidade de futuramente produzir prova. A 

asseguração de prova consiste em documentação de alegações de fato. 

É para a memória da coisa- ad perpetuam rei memoriam. Não há produção, 

mesmo porque sequer se sabe se o processo (em que a prova 

efetivamente será produzida) existirá, sequer cabendo ao juiz, neste 

procedimento, valorar a prova colhida (art. 381, § 2.º, CPC).” (Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 312/313). Destaquei. Portanto, inadequada a via eleita. Ora, como 

já frisado no despacho de ID 12505838, a ação oportuna seria a produção 

antecipada de provas (Art. 381, III do CPC), na qual a ré seria intimada 

para exibir os documentos que a parte autora pretende. Mais uma vez, 

desfilam Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “7. 

Provas que podem ser colhidas antecipadamente. Podem ser assegurados 

por meio de asseguração de prova qualquer meio de prova (art. 382, §3º, 

CPC). A distinção existente perante o CPC/1973 entre o procedimento da 

exibição preparatória de documento e a produção antecipada de prova 

perde seu sentido no atual CPC. Qualquer prova que deva ser assegurada 

antes do ajuizamento da demanda em que possa ser empregada deve ser 

colhida por meio do procedimento descrito nos arts. 381 a 383, CPC. Por 

isso, também os documentos que precisem ser apresentados previamente 

à instauração de algum processo podem ter sua exibição exigida por meio 

deste processo. O pedido pode ter por objeto mais de um meio de prova, 

no caso do art. 382, §3º, CPC.” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 408). 

Destaquei. Ademais, consigna-se que a concessão da quebra de sigilo de 

dados telefônicos somente é permitida por decisão judicial devidamente 

fundamentada, sendo que para o deferimento faz-se necessário que a 

parte justifique a excepcionalidade da medida, trazendo argumentações 

plausíveis, visto a proteção constitucional da intimidade, e a inviolabilidade 

de dados, de acordo com o artigo 5º, X e XII da Carta Magna. Sobre o 

assunto, já se posicionou o E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

PRELIMINARES - I) AGRAVORETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

PRODUÇÃO DE PROVA- QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E FISCAL - 

DESNECESSIDADE NO CASO - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - II)- 

REGULARIDADE FORMAL - REVELIA - NECESSIDADE DE 

DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - DESNECESSIDADE 

-REJEITADA - MÉRITO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - CANCELAMENTO DA 

VENDA - VÍCIO DE PRODUTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O 

pedido de quebra de sigilo telefônico e fiscal deve ser objetivamente 

justificado ao caso, devendo ser concedido apenas nos casos 

excepcionais que demonstram a real necessidade de sua concessão. 2 - 

O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao 

desentranhamento da contestação e documentos. 3 - Não demonstrado o 

vício no produto adquirido, equivocado se faz a mera desistência da 

compra procedida anteriormente. 4 - Incumbe a parte a demonstração 

cabal da ocorrência do dano moral para que se possa acolher a pretensão 

indenizatória, ex vi do que determina a regra do Art. 373, inciso I do CPC.” 

(TJMT, AP 124228/2016 – Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/11/2016). Negritei. 

Outrossim, fazia-se imprescindível que a demandante adequasse seu 

pedido, concedendo-lhe prazo para regularização, conforme despacho de 

ID 12505838, vez que poderia, assim, justificar o deferimento da quebra de 

sigilo, destacando a real necessidade da medida, a fim de que, por 

exemplo, fosse utilizada para instruir eventual demanda indenizatória, o 

que não ocorreu no presente caso. Logo, por via de consequência, 

assiste à parte interessada exigir a exibição de documentos, pela via 

apropriada, exclusivamente. Isto posto, ante a inadequação da via eleita e 

a impossibilidade de adaptação deste pedido de quebra de sigilo de dados 

telefônicos à produção antecipada de provas, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inciso I, 

cumulado com art. 330, inciso I e § 1º, inciso IV, todos do CPC. Custas a 

cargo da autora, vez que deu causa à instauração da demanda. Sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida. No entanto, 

concedo o benefício processual da gratuidade de justiça, devendo, assim, 

permanecer a exigibilidade das verbas de sucumbência suspensas (art. 

98, §3º do CPC). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADELINO LUIZ MOREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000553-90.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Oitiva]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIANI SANTIN 

GOMES Parte Ré: Vistos etc. Tendo em vista o equívoco na data 

anteriormente designada para a realização de audiência, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 23 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADELINO LUIZ MOREIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000553-90.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Oitiva]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIANI SANTIN 

GOMES Parte Ré: Vistos etc. Tendo em vista o equívoco na data 

anteriormente designada para a realização de audiência, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 23 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 471-57.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE FÁTIMA ARCE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56294 Nr: 720-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE RODRIGUES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80057 Nr: 2223-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 444-93.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIEL ELIAS DE SOUZA, PRIME PLUS 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, Otavio Guimarães 

Rezende - OAB:10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 164946 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 10/07/2018 às 13h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 8455-48.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por RILDO MIRANDA GOMES, qualificado nos 

autos (fls. 77/84).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

73).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Quarta 

Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87492 Nr: 16-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORASEG SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à Ref.29, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias de sócio da parte 

executada, tendo em vista que não fora adimplido o acordo entabulado 

para quitação do débito em execução fiscal.

Observa-se dos autos que até o momento os sócios da empresa 

executada, apesar de constarem na CDA e haver requerimento (Ref.10), 

não foram incluídos no polo passivo da demanda, tampouco citados para 

pagamento.

Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado na pela parte exequente 

referente ao pedido de penhora online (Ref.29).

De outra banda, determino a inclusão dos sócios da empresa executada, 

bem como, a citação destes no endereço fornecido à Ref.10 para pagar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a atualização do 

débito exequendo.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 
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estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 764-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55977 Nr: 439-13.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE CASTRO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Petição da parte autora retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de remeter os autos ao CEJUSC para 

designação de audiência conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 3856-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55300 Nr: 3704-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Prado Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55306 Nr: 3710-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55434 Nr: 3832-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊZ BERNARDES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 3814-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Regina da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 
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foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 3629-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55220 Nr: 3628-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55215 Nr: 3623-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55209 Nr: 3617-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI BARON BARBOSA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55200 Nr: 3608-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO MARCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27342 Nr: 948-17.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427, Leonardo de Mattos - OAB:14.561 - B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 3118-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 
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OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35129 Nr: 2669-67.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES 

ROVERSI, RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:15.376/SC, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos retro, requerendo o que entenderem de direito, bem 

como a parte autora/exequente, para no prazo legal, retirar a Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, 

providenciando sua distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência 

de Oficial de Justiça, etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 3312-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 3311-35.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DIAS DE SOUSA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54705 Nr: 3143-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE FRANÇA NETO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54700 Nr: 3138-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54676 Nr: 3114-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE FERNANDES, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 
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documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53397 Nr: 1949-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Águas Vivas Rodo-Fluvial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCT TRANSPORTES LTDA ME (FOCO 

ENGENHARIA E TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DELLA SENTA - 

OAB:10.644/MS, SAULO HENRIQUE COSTA - OAB:14.797/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 1794-97.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRICA FABIANA FAVARETTO, VALDIR PEDRO 

FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55406 Nr: 3804-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA MORAIS DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55303 Nr: 3707-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY FAUSTINO DE MORAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55296 Nr: 3700-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA GARCIA VIEIRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 3686-36.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA EVANGELISTA SILVA FERREIRA 

LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55273 Nr: 3677-74.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA BEZERRA DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 
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Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55446 Nr: 3844-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES MARCOS CARDOZO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 760-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA DE LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 767-40.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO PEREIRA DE SOUZA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98494 Nr: 5403-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:Vistos etc.

1. Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, II, do CPC, 

com gratuidade processual diante do disposto

no art. 98 do mesmo Códex.

2. Considerando que a parte autora desconhece os dados 

pessoais/endereço da parte contrária, determino que se

proceda as buscas necessárias pelos órgãos conveniados junto ao E. 

TJMT, conforme autoriza o artigo 319, §§ 1ª e 2º

do Código de Processo Civil.

3. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência

de tentativa de conciliação a ser designada.

4. Cite-se o requerido e intimem-se as partes, para que compareçam à 

referida solenidade, acompanhadas por

advogado, consignando no instrumento que a defesa terá o prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da

audiência para, querendo, responder a ação, sob pena de se reputarem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial,

conforme disposto no artigo 344 do CPC.

5. DEFIRO o pedido de alimentos provisórios a serem prestados pelo 

requerido em favor da menor, a partir da citação,

no valor de 16,01% do salário mínimo vigente, a título de alimentos, bem 

como o pagamento de 50% de todas as

despesas consideradas extraordinárias.

6. Notifique-se o Ministério Público para que compareça ao ato.

7. Expeça-se o necessário.

8. CUMPRA-SE.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55455 Nr: 3853-53.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, HERMES 

TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20111-B, Lidiane Fátima Gomes 

Moreira - OAB:15.784 - MT, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT
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 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Campo Verde- MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100756 Nr: 6543-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 8378-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN VENÂNCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de Embargos de Terceiro promovido por GEOVAN 

VENÂNCIO ROCHA em desfavor de ITÁU SEGUROS S/A, em virtude da 

restrição imposta ao veículo TOYOTA/COROLLA SEG18VVT, placa 

MAR6462, chassi 9br53zec268635234, Ano e Modelo 2006/2006, PRATA, 

havida nos autos de execução de título extrajudicial apensa.Pois 

bem.Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que presentes 

os requisitos legais.(...) Promovo a retirada da restrição de circulação 

junto ao Sistema RENAJUD.Certifique-se na execução apensa.Cite-se o 

embargado para contestar, em 15 dias (art. 679, NCPC), consignando-se 

que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (art. 344, NCPC).A citação 

será feita na pessoa do advogado do embargado, salvo no caso contido 

no art. 677, §3º do NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80299 Nr: 2320-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSF, MEPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 8714-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder José Vieira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Vistos etc.....Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 126 do 

CPC), consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, 

bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC.O denunciante deverá 

providenciar a citação do denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do 

CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a 

denunciação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 23 de abril de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 11764-48.2015.811.0010

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, VIAÇÃO 

VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, GR Transportes e 

Serviços Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, SCANIA BANCO SA, 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, NAOR DE MELO FRANCO, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO RODOBENS 

S/A, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, BANCO DO BRASIL S.A, SK AUTOMOTIVE, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS - OAB:6718/RN, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDREA 

SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:3.608/RN, 

ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - OAB:12605, Antônio 

Martello Júnior - OAB:6370/MT, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19.171/MS, Flavio Augusto da Costa Ribeiro 

Garcia - OAB:10.114 - MT, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18.941/MS, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710/O, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 Vistos e examinados...Assim, em consonância ao parecer ministerial e do 

Administrador Judicial, DEFIRO a expedição de certidão atestando que a 

recuperanda Russi e Russi Ltda está apta econômica e financeiramente a 

suportar o cumprimento do contrato, autorizando a empresa a participar da 

licitação promovida pela Prefeitura de Juscimeira/MT, nos termos do Edital 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, promovido pela Prefeitura Municipal 

de Juscimeira/MT, para “Registro de preços para eventual Aquisição de 

Combustível do tipo Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo 

Diesel S-10 para abastecimento da Frota do Município de 

Juscimeira/MT”,Cumpra-se com urgência. Intime-se.Após, devolvam-se os 

au tos  ao  M in i s té r i o  Púb l i co  pa ra  man i f e s t a ç ã o  d o 

remanescente.Jaciara/MT, 23 de abril de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 8643-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, 

KELLY DE VLIEGER MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 8515-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDO, VDO, HDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Vistos etc.

Indefiro a reiteração do pedido de suspensão da penhora, pelos 

fundamentos já lançados na decisão de Ref. 12.

Conforme já determinado na Ref. 12, colha-se a manifestação do MPE, de 

acordo com o artigo 178, II do CPC, eis que se trata de ação com interesse 

de incapaz.

Após, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem 

provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos 

controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 

405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 2069-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA ME, JOÃO CARLOS 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ALUSA ENGENHARIA S.A, ALUMINI ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de citação por edital, formulado pelo autor, tendo em vista 

que inexiste qualquer informação da comarca de Paranatinga/MT, 

informando que a carta precatória expedida não foi cumprida ante a não 

foi localização do requerido.

Assim, determino seja oficiada a comarca deprecada, a fim de que preste 

informações acerca da carta precatória expedida para citação do 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 612-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE M DE MEDEIROS BUENO ME, 

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, IURI DA COSTA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (Ref.40), tendo 

em vista que a parte executada não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.Consigna-se inicialmente o encargo da exequente em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização dos bens do devedor, de 

forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem 

caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas 

todas as diligências disponíveis ao exequente para o cumprimento de seu 

encargo....Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.De outro norte, no que tange ao RENAJUD, 

este é um sistema online de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)....Ora, não se pode impor 

ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando 

a parte exequente, que de igual modo tem a seu dispor convênios para tal 

mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, 

se extraem os seguintes precedentes...FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente referente ao pedido de 

penhora de bens via RENAJUD, devendo a credora indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN.Ainda, para a providência do pedido de penhora via BACENJUD, 

determino a intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

trazer planilha atualizada do débito exequendo.Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2016-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CRUZ FERREIRA E CIA LTDA 

(MERCADO BOM PREÇO), TIAGO CRUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (Ref.30), tendo 

em vista que a parte executada não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.Consigna-se inicialmente o encargo da exequente em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização dos bens do devedor, de 

forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem 

caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas 

todas as diligências disponíveis ao exequente para o cumprimento de seu 

encargo.. Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.De outro norte, no que tange ao RENAJUD, 

este é um sistema online de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).....Ora, não se pode 

impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente 

quando a parte exequente, que de igual modo tem a seu dispor convênios 

para tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou 

CEI....FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente referente ao pedido de penhora de bens via RENAJUD, 

devendo a credora indicar veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Ainda, para a providência do 

pedido de penhora via BACENJUD, determino a intimação da parte 

exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer planilha atualizada do débito 

exequendo.Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 23 de abril de 2018Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88914 Nr: 833-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que foi determinada a citação por Edital da parte requerida, 

NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como curador especial do 

mesmo, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75226 Nr: 536-42.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido acostado na Ref. 60, tendo em vista que o presente feito 

já se encontra sentenciado, inclusive com trânsito em julgado.

Assim, determino seja certificado o integral cumprimento da sentença de 

extinção proferida nos autos.

Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias, 

desapensando-se dos demais feitos, no sistema apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 5680-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CLEVER ANDRADE & CIA LTDA-ME, CHRISTOFHER 

CLEVER ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87512 Nr: 27-77.2017.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIS GALELLI E CIA LTDA, MAFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/O, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Vistos etc....Pois bem.Em relação à ilegitimidade da seguradora para 

figurar no polo passivo da ação, entendo não lhe assistir razão.É fato que 

a seguradora laborou um contrato assumindo a obrigação de indenizar 

terceiros nos casos de acidente com o veículo segurado, possuindo assim 

responsabilidade contratual na indenização.Acerca da legitimidade da 

seguradora em figurar no polo passivo da demanda, à vista da sua 

r e s p o n s a b i l i d a d e  s o l i d á r i a ,  v e j a m o s  o  e n t e n d i m e n t o 

jurisprudencial...Afasto, ainda, a alegada carência de ação por falta de 

interesse de agir por ausência de resistência por parte da seguradora, 

tendo em vista que a contestação apresentada pela seguradora 

demonstra sua resistência à lide, tanto que pleiteia a improcedência da 

ação.Além do mais, nos presentes autos o autor não pleiteia a reparação 

dos danos causados ao veículo, mas sim a indenização pelos lucros 

cessantes, relativos ao período em que ficou privada da utilização dos 

veículos.Não havendo outras preliminares, e sendo as partes legítimas e 

estando regularmente representadas, não havendo nulidades a serem 

declaradas ou questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos: a) o dano efetivamente existente no veículo e a sua 

causa; b) se houve reponsabilidade por parte do requerido; c) o período 

em que a empresa autora permaneceu privada da utilização dos veículos 

e; d) se de fato é cabível os lucros cessantes. Desta forma, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento....Jaciara/MT, 23 de abril de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96684 Nr: 4553-87.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 3407-16.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCIANO DE SOUZA, MARIA SANTOS DE 

SOUZA, LEANDRO SANTOS DE SOUZA, ALESSANDRA SANTOS DE 

SOUZA ALVES, JOSÉ APARECIDO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA 

- OAB:9285

 Vistos e etc.Tendo em vista que o perito anteriormente nomeado foi 

indicado como assistente técnico do autor, revogo a decisão 

anteriormente proferida, e nomeio a Dra. Ana Paula Frederico Tótora, 

Médica Cardiologista, CRM: 8190 – MT e RQE: 3449, End.: Rua Acyr de 

Rezende S. e Silva, 2094 - Rondonópolis/ MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (Art. 466, do 

NCPC).Ciente da nomeação e de que 50% dos honorários serão 

adiantados pela ré, sendo o restante suportado ao final da demanda pelo 

Estado do Mato Grosso, mediante a expedição de Alvará, se os autores 

sucumbirem de seus pedidos, no prazo de 05 dias, diga a Sra. Perita 

nomeada se aceita o encargo, bem como formule a proposta de 

honorários, destacando, desde logo, que após realizar a prova pericial, 

poderá ser chamado para eventuais esclarecimentos em futura 

audiência....Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 5332-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUSA NOVAES SALVIANO, WANDREI 

BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.Trata-se de pedido da parte Exequente de diligências judiciais 

visando obtenção de bens passíveis de penhora em nome do executado 

por meio do sistema RENAJUD.Inicialmente, no que tange ao RENAJUD, 

consigno que este é um sistema online de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).Tal ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos – inclusive registro de penhora.Registre-se que o 

sistema foi criado para agilizar o cumprimento de ordens judiciais de 

restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do 

exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em 

nome do executado passíveis de penhora.Tal diligência evidentemente 

incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter 

esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal 

desiderato...Portanto, para a providência do pedido ora formulado, 

determino a intimação do exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema 

RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN, sob pena de suspensão da 

execução.Ainda, no mesmo prazo, traga o credo planilha atualizada do 

débito.Com a vinda das informações, venham os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, para que traga a planilha atualizada do débito, no 

prazo de 15 dias, a fim de possibilitar a realização da penhora online.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87555 Nr: 52-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, ZELIA 

FERNANDES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 Vistos etc.

Tratatando-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, não 

há que se falar em julgamento antecipado da lide, conforme pleiteado na 

Ref. 31.

Assim, considerando que o executado foi citado para pagar o débito, 

mantendo-se inerte, manifeste-se o credor, indicando bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 692-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

KIYOHARU OTSUKA, MIRTA FUMIE OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de Ref.90.

Proceda-se a emissão da certidão para fins de inscrição do nome do 

executado nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Após o cumprimento supra, determino a SUSPENSÃO da execução, pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e 

inciso III, do Art. 921, do NCPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).(destaquei)

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

NCPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 952-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES LUFT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:154191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor, e determino a intimação do 

executado, via seu patrono, para que efetue o pagamento do saldo 

devedor no valor de R$2.293.795,15, ou comprove que o fez, no prazo de 

15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para 

designação da hasta pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88914 Nr: 833-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1 - A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem a eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC).

 2 - DEFIRO, pois, de plano, a expedição de mandado com o prazo de 15 

dias, nos termos do pedido da inicial, anotando-se no instrumento que 

caso o requerido cumpra sua obrigação neste prazo, promovendo ainda 

com o pagamento dos honorários advocatícios, estes serão devidos no 

patamar de 5% do valor da causa, além de ficar isento do pagamento de 

custas processuais (art. 701 do CPC). Entretanto, para o caso de não 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito.

3 – CITE-SE e INTIME-SE o réu que, caso não cumpra obrigação, terá o 

prazo de 15 dias para oferecimento de embargos, independente de 

garantia, e de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do 

CPC).

4 - Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000729-69.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 23.674,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUZIA SILVA LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por LUZIA SILVA LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT, partes devidamente qualificadas. Alega a autora que é 

servidora do Município réu e que possui o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos, resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento e que o réu não observara a regra que 
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deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial, esta 

apurada em perícia realizada em demandas semelhantes no percentual de 

7,2193%. Prossegue afirmando que a jurisprudência é pacífica no sentido 

de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição 

da diferença. Desse modo, busca por meio desta ação, inicialmente, a 

concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência antecipada 

para que o requerido incorpore à sua remuneração, o percentual de 

7,2193% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, e no mérito, a procedência de seus pedidos, 

confirmando a liminar e condenando o Município ao pagamento dos valores 

decorrentes da incorporação relativos aos últimos 05 (cinco) anos, como 

também, nas verbas de sucumbência. Em tempo a demandante comparece 

requerendo a juntada de recibo de pagamento de salário a fim de 

corroborar com o pedido de justiça gratuita (ID 12848628). Vieram os 

autos conclusos. É, em suma, o relato do necessário. Passo a 

fundamentar e a decidir. I – Do pedido de concessão de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois evidenciam, num primeiro momento, 

a relação da autora para com a municipalidade, aliado aos documentos do 

trabalho técnico realizado em demandas semelhantes que tramitam neste 

juízo, onde resta evidenciada a perda salarial decorrida da conversão da 

moeda quanto aos servidores do município de Jaciara/MT. Contudo, é 

vedada a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública em 

caso como dos autos, de acordo com o artigo 1º da Lei n.º 9.494/97: “Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992.” Outrossim, aplica-se o artigo 7º, § 2º da Lei n.º 12.016/09 à 

tutela antecipada, de acordo com o que preceitua o § 5º da citada Lei, in 

verbis: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “§ 5o As vedações relacionadas com a 

concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela 

antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Sobre o assunto, é o 

entendimento do E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – URV – CORREÇÃO DO ÍNDICE – 

INCORPORAÇÃO À PRÓXIMA REMUNERAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONTRA A FAZENDAPÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/1997 – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos, nos termos do art. 1º da 

Lei nº 9.494/97. Precedentes do STJ.” (AI, 42863/2014. DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). Negritei. Além 

disso, verifica-se não haver perigo de dano, pois, apesar de se tratar de 

verba alimentar, a apreciação posterior do pedido não acarretará prejuízo 

à demandante, já que a medida perseguida se refere a direito constituído 

entre os anos de 1993 e 1994. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência antecipada. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda (ID 12789300). Defiro o 

pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000729-69.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 23.674,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUZIA SILVA LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por LUZIA SILVA LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT, partes devidamente qualificadas. Alega a autora que é 

servidora do Município réu e que possui o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos, resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento e que o réu não observara a regra que 

deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial, esta 

apurada em perícia realizada em demandas semelhantes no percentual de 

7,2193%. Prossegue afirmando que a jurisprudência é pacífica no sentido 

de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição 

da diferença. Desse modo, busca por meio desta ação, inicialmente, a 

concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência antecipada 

para que o requerido incorpore à sua remuneração, o percentual de 

7,2193% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de 

Cruzeiro Real para URV, e no mérito, a procedência de seus pedidos, 

confirmando a liminar e condenando o Município ao pagamento dos valores 

decorrentes da incorporação relativos aos últimos 05 (cinco) anos, como 
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também, nas verbas de sucumbência. Em tempo a demandante comparece 

requerendo a juntada de recibo de pagamento de salário a fim de 

corroborar com o pedido de justiça gratuita (ID 12848628). Vieram os 

autos conclusos. É, em suma, o relato do necessário. Passo a 

fundamentar e a decidir. I – Do pedido de concessão de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois evidenciam, num primeiro momento, 

a relação da autora para com a municipalidade, aliado aos documentos do 

trabalho técnico realizado em demandas semelhantes que tramitam neste 

juízo, onde resta evidenciada a perda salarial decorrida da conversão da 

moeda quanto aos servidores do município de Jaciara/MT. Contudo, é 

vedada a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública em 

caso como dos autos, de acordo com o artigo 1º da Lei n.º 9.494/97: “Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992.” Outrossim, aplica-se o artigo 7º, § 2º da Lei n.º 12.016/09 à 

tutela antecipada, de acordo com o que preceitua o § 5º da citada Lei, in 

verbis: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “§ 5o As vedações relacionadas com a 

concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela 

antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Sobre o assunto, é o 

entendimento do E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – URV – CORREÇÃO DO ÍNDICE – 

INCORPORAÇÃO À PRÓXIMA REMUNERAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONTRA A FAZENDAPÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/1997 – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos, nos termos do art. 1º da 

Lei nº 9.494/97. Precedentes do STJ.” (AI, 42863/2014. DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). Negritei. Além 

disso, verifica-se não haver perigo de dano, pois, apesar de se tratar de 

verba alimentar, a apreciação posterior do pedido não acarretará prejuízo 

à demandante, já que a medida perseguida se refere a direito constituído 

entre os anos de 1993 e 1994. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência antecipada. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda (ID 12789300). Defiro o 

pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000468-07.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[QUEBRA DE SIGILO 

BANCÁRIO / FISCAL / TELEFÔNICO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LETICIA GONCALVES CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Pedido de Quebra de 

Sigilo telefônico ajuizada por LETÍCIA GONÇALVES CARDOSO em face de 

TELEFÔNICA DO BRASIL, todos qualificados nos autos. Em despacho de 

ID 12505838, fora determinado à autora que emendasse a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), a fim de que adequasse sua pretensão, tendo 

em vista a excepcionalidade de seu pedido exordial. Em seguida, à ID 

12725087 compareceu a requerente argumentando que o ato lhe causou 

transtorno familiar, necessitando da identificação para tão somente obter 

esclarecimento quanto às razões do recebimento da ligação. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. A via eleita não é 

adequada ao fim que se colima. Explico. Afigura-se pertinente esclarecer 

que pretendendo a parte autora a exibição de documentos, sob 

fundamento de direito à informação, o caminho seria a produção 

antecipada de provas, conforme previsão na Parte Especial do Código de 

Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo XII, Seção II, caso 

em que se esgotaria na produção da prova documental. E na voz de 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “1. 

Asseguração de Prova. Visa à proteção do direito fundamental à prova e, 

daí, à proteção do direito de ação, do direito de defesa e do direito ao 

processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e eventual produção 

de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja prevenido o 

litígio, recomendado o uso do processo judicial ou ainda aconselhado o 

emprego de outra técnica de solução da controvérsia. Não tem por 

objetivo produzir desde logo a prova. Embora o Código de Processo Civil 

aluda à "produção antecipada de provas", certo é que por esta via apenas 

se assegura a possibilidade de futuramente produzir prova. A 

asseguração de prova consiste em documentação de alegações de fato. 

É para a memória da coisa- ad perpetuam rei memoriam. Não há produção, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 515 de 832



mesmo porque sequer se sabe se o processo (em que a prova 

efetivamente será produzida) existirá, sequer cabendo ao juiz, neste 

procedimento, valorar a prova colhida (art. 381, § 2.º, CPC).” (Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 312/313). Destaquei. Portanto, inadequada a via eleita. Ora, como 

já frisado no despacho de ID 12505838, a ação oportuna seria a produção 

antecipada de provas (Art. 381, III do CPC), na qual a ré seria intimada 

para exibir os documentos que a parte autora pretende. Mais uma vez, 

desfilam Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “7. 

Provas que podem ser colhidas antecipadamente. Podem ser assegurados 

por meio de asseguração de prova qualquer meio de prova (art. 382, §3º, 

CPC). A distinção existente perante o CPC/1973 entre o procedimento da 

exibição preparatória de documento e a produção antecipada de prova 

perde seu sentido no atual CPC. Qualquer prova que deva ser assegurada 

antes do ajuizamento da demanda em que possa ser empregada deve ser 

colhida por meio do procedimento descrito nos arts. 381 a 383, CPC. Por 

isso, também os documentos que precisem ser apresentados previamente 

à instauração de algum processo podem ter sua exibição exigida por meio 

deste processo. O pedido pode ter por objeto mais de um meio de prova, 

no caso do art. 382, §3º, CPC.” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 408). 

Destaquei. Ademais, consigna-se que a concessão da quebra de sigilo de 

dados telefônicos somente é permitida por decisão judicial devidamente 

fundamentada, sendo que para o deferimento faz-se necessário que a 

parte justifique a excepcionalidade da medida, trazendo argumentações 

plausíveis, visto a proteção constitucional da intimidade, e a inviolabilidade 

de dados, de acordo com o artigo 5º, X e XII da Carta Magna. Sobre o 

assunto, já se posicionou o E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

PRELIMINARES - I) AGRAVORETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

PRODUÇÃO DE PROVA- QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E FISCAL - 

DESNECESSIDADE NO CASO - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - II)- 

REGULARIDADE FORMAL - REVELIA - NECESSIDADE DE 

DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - DESNECESSIDADE 

-REJEITADA - MÉRITO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - CANCELAMENTO DA 

VENDA - VÍCIO DE PRODUTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O 

pedido de quebra de sigilo telefônico e fiscal deve ser objetivamente 

justificado ao caso, devendo ser concedido apenas nos casos 

excepcionais que demonstram a real necessidade de sua concessão. 2 - 

O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao 

desentranhamento da contestação e documentos. 3 - Não demonstrado o 

vício no produto adquirido, equivocado se faz a mera desistência da 

compra procedida anteriormente. 4 - Incumbe a parte a demonstração 

cabal da ocorrência do dano moral para que se possa acolher a pretensão 

indenizatória, ex vi do que determina a regra do Art. 373, inciso I do CPC.” 

(TJMT, AP 124228/2016 – Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/11/2016). Negritei. 

Outrossim, fazia-se imprescindível que a demandante adequasse seu 

pedido, concedendo-lhe prazo para regularização, conforme despacho de 

ID 12505838, vez que poderia, assim, justificar o deferimento da quebra de 

sigilo, destacando a real necessidade da medida, a fim de que, por 

exemplo, fosse utilizada para instruir eventual demanda indenizatória, o 

que não ocorreu no presente caso. Logo, por via de consequência, 

assiste à parte interessada exigir a exibição de documentos, pela via 

apropriada, exclusivamente. Isto posto, ante a inadequação da via eleita e 

a impossibilidade de adaptação deste pedido de quebra de sigilo de dados 

telefônicos à produção antecipada de provas, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inciso I, 

cumulado com art. 330, inciso I e § 1º, inciso IV, todos do CPC. Custas a 

cargo da autora, vez que deu causa à instauração da demanda. Sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida. No entanto, 

concedo o benefício processual da gratuidade de justiça, devendo, assim, 

permanecer a exigibilidade das verbas de sucumbência suspensas (art. 

98, §3º do CPC). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. JACIARA, 23 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 531-25.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Processo: 531-25.2013.811.0010

Código nº 51963

Exequente: Maria de Fátima de Bessa

Executado: Unimed – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VISTOS ETC,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios em 

que a parte executada efetuou o depósito da condenação (fls. 171/172) e, 

concomitantemente, a exequente peticionou requerendo o levantamento 

dos valores (175).

É relato.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que a executada realizou o 

pagamento integral dos valores devidos à exequente, conforme se extrai 

das fls. 170/173.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados às 

fls. 171/172, na forma postulada à fl. 175.

Custas se houver pela executada.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51745 Nr: 320-86.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Processo: 320-86.2013.811.0010

Código nº 51745

Exequente: João da Silva

Executado: Banco BMG S/A

VISTOS ETC,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada informa 

a quitação da obrigação (fls. 137/140) e, concomitantemente, o exequente 

peticiona requerendo a expedição do Alvará Judicial e a transferência dos 

valores depositados nos autos (fl. 160).

É relato.
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Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que o executado realizou o 

pagamento integral dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai 

das fls. 137/140.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados às 

fls. 137/140, na forma postulada à fl. 160.

Custas se houver pelo executado.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112886 Nr: 2548-58.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n ° 2548-58.2018.811.0010Código 112886Requerente: Antônio 

Carlos BarletaRequerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSSVISTOS ETC, (...) Civil.Após, à requerente para, querendo, 

impugnar.Feito isso, certifique-se o necessário, vindo os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 17 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31616 Nr: 3275-32.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

TARLEI TEODORO JOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Processo n° 3275-32.2009.811.0010

Código 31616

VISTOS ETC.,

Defiro o pedido de fls. 429/430, na forma postulada.

Expeça-se o necessário.

 Não havendo resposta pelo confinante, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 1335-56.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINA MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando a informação da requerente de que até o momento não 

houve a implantação do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por 

intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no 

prazo de 10 (dez) dias implantar, ou comprovar a implantação do 

benefício, sob pena de incorrer na prática do crime de desobediência (art. 

330 do CP).Após, conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara/MT, 19 de abril de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 7048-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR, MARIA 

LÚCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 processo nº 7048.07.2017.811.0010.-Código-102028.

Processo: Monitoria.

Requerente: Banco do Bradesco S/A.

Requerido: Cassio Nogueira Bertazzi Junior e Maria Lucia Junqueira 

Franco Bertazzi.

 C-E-R-T-I-D-Ã-O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado devidamente 

assinado pela Gestora Judiciário da 2º vara desta Comarca de Jaciara - 

MT. Faz necessário que a parte Requerente efetue a complementação de 

diligências no valor de R$1.530,00(mil e quinhentos e trinta reais). Tendo 

em vista os trabalhos a ser prestados ao requerente sendo Citação, 

Penhora, Intimar da Penhora e Avaliação serão necessário efetuar de 05 a 

06 diligencias ate a fazenda São Luiz localizada neste município antiga 

estrada pensão seca a Dom Aquino e também na cidade de Dom Aquino 

onde tem residência o que tínhamos para certificar.

 Jaciara – MT 20 abril 2018.

 Abílio Américo

 Oficial de Justiça

 Nilton Paulo de Souza Menezes

 Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 11205-91.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo n° 11205-91.2015.811.0010

Código 68009

Requerente: André Carvalho de Rezende

Requerida: Martelli Transporte Ltda

VISTOS ETC,

Defiro o pedido do autor à ref. 46, porquanto ambas as partes 

manifestaram desinteresse na composição de acordo (ref. 32 e 46).
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Cancele-se a audiência de conciliação designada à ref. 34.

Feito isso, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73070 Nr: 12851-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARVALHO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Processo nº. 12581-39.2015.811.0010

Código 73070

Embargante: Martelli Transportes Ltda

Embargado: André Carvalho Resende

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido do embargante à ref. 35, porquanto, nos autos do 

processo n° 11205-91.2015.811.0010, Código 68009, em apenso, ambas 

as partes manifestaram desinteresse na composição de acordo.

Cancele-se a audiência de conciliação designada à ref. 25.

Feito isso, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 12309-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo nº. 12309-21.2015.811.0010

Código 71309

Exequente: André Carvalho Resende

 Executada: Martelli Transportes Ltda

VISTOS ETC,

Despachei nos autos dos Embargos à Execução em apenso, processo de 

nº. 12581-39.2015.811.0010, Código 73070.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87484 Nr: 13-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS POMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço intimação do Procurador Municipal para 

comparecer a esta secretaria e retirar "Certidão nos termos do art. 828 do 

CPC".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21514 Nr: 297-53.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER HAUBRICHT PINHEIRO COMÉRCIO, 

VAGNER HAUBRICHT PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VINICIUS DE MORAES 

- OAB:19046/O

 Processo nº: 297-53.2007.811.0010

Código: 21514

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Vagner Haubricht Pinheiro Comércio

 VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação De Execução Fiscal” manejada pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Vagner Haubricht Pinheiro Comércio, nos termos da 

lei 6.830/1980.

O exequente à fl. 132 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada (fls. 128/129).

O executado de igual modo, porém, pugnando pela baixa na restrição do 

veículo à fl. 124.

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai das fls. 128/129.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa na restrição do veículo de fl. 124, tão somente em 

relação à CDA objeto da presente execução fiscal.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para às providencias necessárias.

Publique-se.

Registre-se

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 12 de Março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88324 Nr: 548-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena instaurado em face do recuperando 

MAURINO GOMES DA SILVA, condenado a cumprir pena de 02 (dois) 

anos de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, pela prática dos delitos descritos nos artigos 12 e 13, 

da Lei Federal n° 10.826/03, neste município e comarca de Jaciara/MT.

 A defesa do recuperando apresentou pedido de substituição do local de 

prestação de serviços para a Secretaria de Obras de São Pedro da 

Cipa/MT, tendo em vista residir naquela comarca.

O representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

Pois bem! Conforme exposto na ata de audiência admonitória (Ref. 31), 

ficou determinado que o recuperando MAURINO GOMES DA SILVA deve 

cumprir o total de 07 (sete) horas semanais de prestação de serviços 

junto à Secretaria de Obras desta comarca de Jaciara/MT.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando requer a 

substituição do local de prestação de serviços para o município de São 

Pedro da Cipa/MT, onde reside, uma vez que a prestação dos serviços 
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junto a esta comarca se tornaria muito dispendioso, em razão dos gastos 

com locomoção, bem como atrapalhar em seu serviço.

 Desta forma, DEFIRO o pedido de substituição do local de prestação de 

serviços à comunidade, devendo ser oficiada a Secretaria de Obras do 

município de São Pedro da Cipa/MT, acerca do cumprimento da pena junto 

àquele órgão, bem como para que indique local e horários adequados e 

compatíveis para o cumprimento da medida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 6280-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

De início, indefiro o pedido Ministerial formulado nos autos (Ref. 20), tendo 

em vista que os acusados MARIA DE LOURDES LIMA e POLLICARDO 

PEREIRA ALVES, foram devidamente citados (Ref. 16).

 Outrossim, ante a petição apresentada pela defesa de MARIA DE 

LOURDES LIMA (Ref. 18), certifique-se a secretaria se houve a 

apresentação de CD-R nos autos, contendo as filmagens requeridas pela 

patrona da acusada, sendo que em caso negativo, DETERMINO que seja a 

defesa da acusada intimada a apresentar resposta à acusação no prazo 

legal.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000971-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários a 

fim de que os valores sejam liberados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DE JESUS CORREA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12837670, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12600046 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12622759 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIMENTEL PRADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12830351, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12830780, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000404-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANNY GRASIELLA MENDES LORENCO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12837486, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000745-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12824554 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-57.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000411-57.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ISAIAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Indefiro o pedido de id. 

12298291, vez que ônus dos interessados, não cabendo ao Judiciário tal 

providência. Retifique-se autuação do feito que passou à fase de 

cumprimento de julgado. Intimem-se. Nada mais sendo requerido, 

arquivem-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010478-64.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 14.178,32; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: EVELINE ANDREA MACHADO Vistos. Considerando que 

houve sucessão de erros que levaram ao levantamento indevido de 

valores pela parte exequente, inclusive do r. juízo que autorizou a 

liberação do valor depositado para garantir a execução, deixo de aplicar 

multa a exequente neste momento. Contudo, a permanência dos valores 

configura enriquecimento ilícito e o reiterado descumprimento de ordem 

judicial configura ato atentatório a dignidade da justiça, assim, DETERMINO 

a intimação PESSOAL da parte exequente a devolver os valores recebidos 

a maior no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicada multa 

de cinco salários mínimos, nos termos do art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC. 

Decorrido o prazo assinalado sem resposta, deverá o credor providenciar 

a atualização do débito para reiteração de ofício ao empregador da 

exequente, com o fim de desconto em folha de pagamento, consignando 

no ofício que poderá incorrer nas penas do crime de desobediência em 

caso de descumprimento. Desde já, caso requerido, defiro a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. Defiro, também, caso requerido, a inclusão do nome da exequente, 

ora executada, nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 

3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000411-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & BONISONI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIO MESSIAS DA SILVA OAB - RS68627 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI MOURA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12831567, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DOMINGOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000611-30.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

130,13, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 23 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12857439, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA OAB - MT15784/O (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)
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Certifico e dou fé que a contestação de id n. 12463410 fora interposta no 

prazo legal e o Município e Jaciara devidamente citado não se manifestou 

nos presentes autos . Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 

dias para apresentar impugnação as contestações de id n. 12463410, 

caso queira e manifestar-se acerca da certidão acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/06/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDECI MARIA VIEIRA CAVALCANTE MOURA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000726-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NANTES BOHUTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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1000726-17.2018.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DOUGLAS NANTES BOHUTA Parte Ré: 

REQUERIDO: ANDREIA DE SOUZA Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000180-30.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.288,48; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

LETICIA BORTOLINI Parte Ré: EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS 

Vistos. Requeira a parte exequente o que entender cabível no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferraira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB: MT16495/B 

Endereço: desconhecido e Intimação do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS PAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000382-70.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 23 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-58.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIOS STROPA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000010-58.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCAS VINICIOS STROPA DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado 
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relatório, conforme permissão do art. 38 da Lei 9.099/95. Versam os 

presentes embargos sobre o cabimento da multa de 10% sobre a 

condenação pelo não cumprimento da obrigação no prazo voluntário de 15 

(quinze) dias. Verifica-se do sistema virtual PJE que a parte executada foi 

devidamente intimada do pedido de cumprimento de sentença em 02 de 

fevereiro de 2017, de modo que a data limite para pagamento sem 

incidência da respectiva multa foi 17 do mesmo mês. Outrossim, inconteste 

dos autos, inclusive confesso pela parte embargante, que o depósito do 

valor foi prestado em 18 de maio daquele ano. Nesse passo, ante o 

pagamento extemporâneo, cabível a multa de 10% sobre a condenação, 

conforme pedido da embargada e consignado no despacho que 

determinou a intimação da parte executada a providenciar o pagamento 

voluntário dentro de quinze dias. Diante do exposto, com fundamento no 

§1º do art. 523 c.c 487, I, ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes embargos opostos e em consequência, declaro exigível a multa 

exequenda. Nos termos do art. 55, II, da Lei 9.099/95, condeno a 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

patrono da parte embargada, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fulcro no art. 85, §8º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Retifique-se a autuação para fase de cumprimento de julgado. Com o 

trânsito em julgado, liberem-se os valores depositados em favor da parte 

exequente e, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e 

anotações devidas. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MT0003056A 

Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/06/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12871359, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000125-11.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.128,37; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Manifeste-se a parte 

reclamante sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo sem resposta, tornem conclusos para apreciação 

de eventual atentado à dignidade da justiça. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001020-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIVA DE CAMPOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001020-06.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.238,92; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: EDSON RIVA DE CAMPOS ALVES Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Retire-se a tramitação "urgente" do presente 

feito, vez que passou à fase de cumprimento de julgado e não há 

justificativa comprovada para tramitação prioritária. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000832-47.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 37,53; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELITA GONCALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS PAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000382-70.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ASSIS 

PAZ DO AMARAL Parte Ré: REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo 

ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do 

respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001021-88.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIANA AMARAL RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-55.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000534-55.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE SOUZA DO NASCIMENTO 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos. Merecem acolhimento os 

embargos de declaração opostos pela parte reclamante, em vista da 

evidente omissão na decisão que recebeu o recurso da parte, no que 
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tange à concessão das benesses das justiça gratuita nos termos do art. 

54, da Lei 9.099/95. Nesse passo, tendo o reclamante declarado sua 

hipossuficiência econômica e, considerando o disposto no art. 4º da Lei 

n.º 1.060-50, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido, posto 

que preenchido o requisito necessário e por se tratar o acesso ao Poder 

Judiciário de garantia constitucional. Isto posto, ACOLHO os presente 

embargos de declaração, deferindo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte recorrente. Remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000606-08.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN MAGNO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000741-83.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DARLAN MAGNO CARDOZO Parte Ré: 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

vasta documentação apresentada em harmonia com os argumentos 

levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões 

pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, pois, que enquanto 

pendente a discussão judicial em torno de determinado débito apontado 

pelo credor, veementemente contestado pela parte reclamante, deve-se 

manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob pena de prejuízos 

irreparáveis, pois que, hodiernamente, a figuração em lista de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito implica em imediata 

restrição comercial do negativado. Seja notificada a requerida a não incluir 

o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso 

a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se 

a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMACENA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001146-56.2017.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CANCELAMENTO DE 

VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILMAR 

DAMACENA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001147-41.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 28.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO Parte Ré: 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 
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Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001041-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001041-79.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERENO 

GIACOMELLI DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-83.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO ANTONIO THOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000752-83.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 29.265,56; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CASIMIRO ANTONIO 

THOME Parte Ré: EXECUTADO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A Vistos. 

Dispensado relatório, conforme permissão do art. 38 da Lei 9.099/95. Os 

embargos à execução de sentença opostos pela parte executada são 

intempestivos, de fato, conforme certificado nos autos – id. 8781073, de 

modo que não devem ser conhecidos. De todo modo, aliás, a questão de 

prescrição da pretensão executória arguida pela executada, ainda que 

cognoscível de ofício, não merece ser acolhida, pois não há trânsito em 

julgado do acórdão exequendo e assim sendo, nem se iniciou o prazo 

prescricional. Nesse passo, contudo, há outra questão levantada nos 

autos que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, qual seja, ausência de 

título exigível para embasar a presente execução, justamente pela falta de 

trânsito em julgado da decisão que condenou a executada ao pagamento 

de indenização em favor do exequente. Vide certidão id. 10826732, 

primeira parte: “Certifico e dou fé que após verificar os autos de Cód. 

33293 (Sistema Apólo) constatei que até o presente momento não houve o 

trânsito em julgado da sentença...”. Como se observa dos autos principais 

- Código 33293 – 2876-08.2006.811.0010, Agravo interposto pela parte 

executada em sede de RExt foi devolvido pelo e. STF à Turma Recursal em 

28/09/2009, nestes termos: “Tendo em vista o disposto na Portaria GP 177, 

de 26/11/2007 (DJe 153/2007) e considerando a existência, nesta Corte, 

de processos representativos da presente controvérsia, remetam-se os 

autos à origem para os fins do disposto no art. 543-B, §1º, do Código de 

Processo Civil”. Ademais, naqueles autos, foi determinada expedição de 

ofício à Turma Recursal a fim de que informasse qual o referido recurso 

representativo da controvérsia, cuja resposta se limitou ao seguinte: “em 

consulta ao sistema de acompanhamento processual desta Turma 

Recursal (sistema Proteus), foi verificado que inexiste nos dados qualquer 

número do processo representativo da controvérsia em questão...”. A 

parte exequente, sobre o ponto, declarou que tentou diligência em busca 

de informações acerca do andamento do Agravo de Instrumento, mas sem 

sucesso. Requereu, por fim, seja a executada intimada a demonstrar o 

motivo da suspensão do feito principal, sob pena de ser declarado 

desinteresse no recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado 

do r. acórdão, o que não merece acolhimento por ser alheio ao rito do 

processo de execução. Constata-se, pois, ausência de um dos 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular da ação, qual seja, a certidão de trânsito em julgado do título 

exequendo. Na verdade, é questão confessa pela parte exequente a falta 

de trânsito em julgado e tal fato fere irremediavelmente a formação do título 

executivo judicial, já que título não formado é inexigível. Com isso, vê-se de 

forma inquestionável que o presente feito tramita de forma irregular ante a 

ausência do pressuposto processual. Logo, por se tratar de matéria de 

ordem pública, cujo principal atributo é poder ser apreciada em qualquer 

fase processual, quer por provocação da parte, quer de ofício, deve o 

presente feito ser extinto, sem prejuízo da parte procurar seu direito nos 

autos principais para depois, sendo caso, aviar novo pedido de 

cumprimento de julgado devidamente embasado ou, simplesmente, 

requerer o cumprimento provisório da sentença, cujo rito não se adequa 

ao dos Juizados Especiais Cíveis. Diante de todo o exposto, DECLARO a 

parte exequente carecedora de ação executiva por ausência de título 

líquido certo e exigível. Nesse passo, EXTINGO o processo com base no 

art. 485, IV, do CPC c.c art. 52, III, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente aos 

autos principais e liberem-se em favor da parte executada os valores 

depositados à título de garantia do juízo. Ao final, arquivem-se com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-10.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000440-10.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.584,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Considerando 

que a parte executada satisfez integralmente a obrigação, a extinção da 

execução é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000648-57.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 35,61; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO 

AUGUSTO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Considerando que a parte executada satisfez integralmente a 

obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do 

art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000745-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000745-57.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO Parte Ré: EXECUTADO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte executada 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 830-02.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

12/06/2018 às 13hs00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74081 Nr: 3213-55.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Barbosa Jardim Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 65/72, eis 

que os autos foram remetidos com vista à Defensoria Pública de Juara em 

27/03/2018, sendo o protocolo do presente recurso com data 18/04/2018, 

portanto, tempestivo. Ante o exposto, procedo a intimação da parte 

requerida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 4427-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

formulada por PNEU TECH LTDA em face de REGINALDO JUSTINO DE 

ALMEIDA, visando o recebimento de dívida que atualizada perfazia a 

época do ajuizamento o montante de R$ 10.140,73 (dez mil, cento e 

quarenta reais e setenta e três centavos).

Após a citação do executado (fl. 46) aportou-se aos autos um termo de 

acordo extrajudicial (fls. 51/55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99739 Nr: 6538-67.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Polassi Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69 

proposta por Canopus Administradora de Consórcio S/A em face de 

Juliana Polassi Perez, ambos devidamente qualificados nos autos, ao qual 

houve composição amigável (fls. 93/95), HOMOLOGO o acordo 

supramencionado para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.

Como não foi determinado restrição junto ao Sistema Renajud e no 
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cadastro de inadimplentes por este juízo, tal providência caso o haja 

deverá ser levantada pela parte requerente.

Custas e honorários na forma pactuada.

Intimem-se. Ante a renúncia do prazo recursal, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe, observando-se 

eventuais custas remanescentes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 3182-06.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME, Lucineide Dias Saporski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayflan Douglas de Oliveira Mark

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 826-77.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Stella Agostinha Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para 

fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o 

necessário para a realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42241 Nr: 2674-31.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo de Souza Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constato que o feito não comporta julgamento 

antecipado, pois imprescindível a produção de prova testemunhal em 

audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data 07/05/2018 às 

14h00min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

Quanto às testemunhas, é dever do advogado da parte informar ou intimar 

cada testemunha que tenha sido arrolada por si, com supedâneo no artigo 

455 do Código de Processo Civil/2015.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Remetam-se os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da CNGC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 6038-98.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Juara-Elidia Maschietto 

Santillo, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 141666/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 23/04/2018, às 13hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106832 Nr: 1566-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agricola e Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:OAB/MT 14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE a presente carta precatória, observando-se as formalidade e 

exigências legais, servindo esta de mandado.

DESIGNO o dia 23/04/2018, às 15h30min para realização de audiência, 

objetivando inquirir as testemunhas residentes nesta Comarca, devendo a 

parte interessada observar o disposto no art. 455 do CPC.

 Sobre a data da audiência, INFORME-SE ao Juízo deprecante.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108133 Nr: 2192-39.2018.811.0018
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

PROCESSE-SE em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Analisando os autos e o Sistema Apolo, observo que fora expedida 

missava pelo juízo deprecante com a finalidade da inquirição das mesmas 

testemunhas ao qual foi protocolada neste juízo sob o código 104740, 

número do processo 420-41.2018.811.0018, ao qual já foram ouvidas.

Assim, DESIGNO o dia 24/04/2018, às 15h30min, para realização de 

audiência, objetivando o depoimento pessoal do requerido, residente nesta 

Comarca.

Sobre a data da audiência, INFORME-SE ao Juízo deprecante.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70474 Nr: 1508-22.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Angelo da Silva, Eder da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de busca do endereço dos executados via Infoseg e 

Infojud, bem como que sejam requisitadas tais informações à Justiça 

Eleitoral e concessionárias de serviços públicos.

Pois bem, analisando os autos observo que de fato foram realizadas 

tentativas de intimação por mandado e por correio dos executados, 

restando ambas infrutíferas.

Ocorre que, os sistemas infoseg e infojud estão inoperantes no momento, 

razão pela qual indefiro o pedido de busca de endereço por tais vias.

Indefiro, outrossim, a expedição de ofícios a concessionárias de serviços 

públicos a fim de que seja informada a localização dos executados, eis 

que é inviável que o Poder Judiciário onere seus parcos recursos e 

servidores, bem como os de tais concessionárias, para o desempenho de 

atribuições que não lhes pertence, salvo excepcionalidade não 

demonstrada pelo exequente.

À respeito da requisição de informações a Justiça Eleitoral, informo que 

em consulta ao sistema Siel o resultado disponibilizado foi “múltiplo 

registros encontrados. Informe mais critérios”, razão pela qual determino a 

intimação do exequente para que informe o título de eleitor dos 

executados, ou o nome da mãe e data de nascimento de ambos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de busca.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 3382-18.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marmol, Edna Patussi Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 3382-18.2010.811.0018, 

Protocolo 39361, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62776 Nr: 234-57.2014.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJAJ, SGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53 (Quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.294/295. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

130,13 (Cento e trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94751 Nr: 4049-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que pelo novo Código de Processo Civil não há mais juízo de 

admissibilidade da apelação (art. 1.010, §3°, CPC/2015) e ante a 

desnecessidade de intimação do executado para apresentar 

contrarrazões, eis que sequer foi citado, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109722 Nr: 2881-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos na pessoa do 

gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34575 Nr: 2149-20.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva, Marlene Paulino Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diigência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 3492-70.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, caso inexitosa a 

concil iação, concluso para deliberação.Dê-se ciência ao 

parquet.Expeça-se o necessário.Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA DA SILVA PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000159-59.2018.8.11.0018 

DECISÃO Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrado na 

inicial a regulação da paciente perante o Município, para sua submissão ao 

procedimento cirúrgico pleiteado, conforme determina os Enunciados 11, 

13 e 32 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, vejamos: “Enunciado 11 - Nos casos em que o 

pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já 

previsto nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em PDCT, 

recomenda-se que seja determinada, pelo Poder Judiciário, a inclusão do 

demandante em serviço ou programa já existente no SUS, para fins de 

acompanhamento e controle clínico”. “Enunciado 13 - Nas ações de saúde, 

que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos 

ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do 

gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 

identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência 

do ente federado e alternativas terapêuticas”. “Enunciado nº 32 - No juízo 

de admissibilidade da petição inicial (artigos 282 e 283 do Código de 

Processo Civil), o juiz deve, sempre que possível, exigir a apresentação 

de todos os documentos relacionados com o caso do paciente, tais como: 

doença; exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito; 

dosagem; contraindicação; princípio ativo; duração do tratamento; prévio 

uso dos programas de saúde suplementar; indicação de medicamentos 

genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora 

e/ou respectiva negativa. Dessa forma, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), acoste aos autos 

comprovação de sua regulação perante o Município; bem como o 

cumprimento dos requisitos mencionados nos enunciados acima 

transcritos. Após, imediatamente concluso para apreciação do pleito de 

tutela antecipada. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 4722-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jaciel Antonio Capelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Jaciel Antonio Capelin em face 

de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A (Cemat), ambos qualificados 

nos autos.

A parte autora relata que é proprietária de imóvel rural e que realizou 

gastos para implantação de energia elétrica na área, que após concluído 

foi incorporado a Cemat com a promessa de ressarcimento dos valores 

gastos.

Informa que o valor devido pela requerida é de R$55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais).

O feito foi recebido e transitou normalmente, até que às f. 214 consta 

juntada da parte requerida informando que celebrou acordo com a parte 

autora, acostando aos autos comprovante do depósito do valor de 

R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

A parte requerida pugna pela extinção do feito pelo cumprimento da 

obrigação.

Intimada a manifestar, a patê autora manteve-se inerte, conforme se faz 

prova às f. 221.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte requerida quitou o débito 

pleiteado, por meio de acordo entabulado entre as partes e não acostado 

aos autos.

 Portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente 

quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 23765 Nr: 1770-50.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque de Moraes, Reginaldo Gomes de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Inaldo Xavier de 

Siqueira Santos Neto - OAB:9.270MT, Rodrigo Sampaio de Oliveira - 

OAB:9.259, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Promova-se a pesquisa no sistema Infojud e descontinua-se a penhora 

onlina via Renajud do veículo indicado as fls. 96.

Após, intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100307 Nr: 6835-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeociane Flores da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bobbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Yasmin Beatriz Bobbo, 

representado por sua genitora Jeociane Flores da Silva, em face de 

Alcides Bobbo, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para pagar o 

débito.

O executado depositou judicialmente o valor devido (f. 46) que foi 

levantado via alvará.

Adiante, consta juntada de informação da parte autora de que o 

executado quitou integralmente o débito (f. 51).

Instado a manifestar o MPE pugnou pela extinção do feito, ante o 

pagamento do débito (f. 56)

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao MPE e as partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1563-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Stocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:MT/17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 3527-69.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.797/805, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107791 Nr: 2047-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Francisco de Lima e Cia Ltda - ME, 

Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito 

Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 3650-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - COODEAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio de Oliveira Martins, Dilck 

Christina Binde Martins, Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora que retire em cartório carta precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90938 Nr: 2133-85.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para que apresente a requerente na 

audiência designada para o dia 25/04/2018 às 16h30, em razão da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-30.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que cancelei a audiência, devido a devolução da carta 

de citação. Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para 

se manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60385 Nr: 2971-67.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Bandeira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade de Eduardo Bandeira de Paula, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.Atente-se o senhor gestor às seguintes 

providências:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao 

Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, 

bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia 

de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos 

autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da 

extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via 

Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão 

que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada 

pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).Ciência ao Ministério Público.Após, 

certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000422-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. C. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_______________________________________ Processo n º 

1000422-70.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: JESSICA APARECIDA GIRARDI 

EXECUTADO: DIEGO ASSUNCAO COSTA MOREIRA VISTOS. Cuida-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Matheus Felipe Girardi 

Moreira, devidamente representado por sua genitora Jessica Aparecida 

Girardi, em face de Diego Assunção Costa Moreira, objetando a execução 

de alimentos fixados em acordo firmado entre as partes em sessão de 

mediação realizada perante o CEJUSC desta Comarca. Processe-se em 

segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e determino a citação do executado na forma do disposto no 

art. 829 do Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento das 

parcelas do débito alimentar em atraso, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC). Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a 

requerente é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 16 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO TURU RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS 

AUTOS (ID 9529399).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001501-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDI DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE ID 11650081.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109914 Nr: 2535-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR MANZANO JUNIOR - 

OAB:8.688, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:OAB/SP 322.674, 

TARSILA MACHADO ALVES - OAB:OAB/SP 232.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, 

JOCELANE GONÇALVES - OAB:OAB/MT 9.390, MARIA CLÁUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:OAB/MT 5.930, PEDRO MARCELO 

DE SIMONE - OAB:3937/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

DO DIA 07 DE MAIO DE 2018, ÀS 08H00MIN, COM SAÍDA NO 

ESTACIONAMENTO LATERAL DO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT, PARA O INÍCIO DA DILIGÊNCIA NA BUSCA DA PROVA 

PERICIAL NO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE LIDE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 2949-32.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS CASTANHEIRA LTDA, 

MARCOS ANTONIO BUSNELLO, ELIEGE M. BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ( A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

RETIRADA ÀS FLS.300. TUDOD EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO 

NO ART. 1.210, § 2º DA CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102531 Nr: 3406-83.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, Julgo Parcialmente 

Procedente a pretensão cominatória vertida na inicial, para:(a)condenar o 

Município de Juína a fornecer o fármaco Gabapentina 300mg, de forma 

contínua, em favor de Cleidiane Silva dos Santos, confirmando a decisão 

proferida em sede de antecipação de tutela, devendo, se possuidor de 

capacidade instalada, fornece-lo diretamente, ou em caso de não reunir 

capacidade própria para o fornecimento, adquiri-lo junto aos entes dos 

consórcios intermunicipais de Saúde, impondo, subsidiariamente, ao 

Estado de Mato Grosso o  dever  de d ispensaçã o 

medicamentosa;(b)comprovada pelo ente municipal a inexistência do 

medicamento nos estoques de qualquer membro dos consórcios 

intermunicipais, provocado por atraso ou sonegação de repasse 

orçamentário pelo Estado (nos termos do que definido na legislação 

estadual, especialmente na Portaria GB/SES nº 087/2008 que instituiu o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde (PAICI)), impõe-se ao ente estadual a obrigação 

de adquiri-los, em caráter de urgência, e fornece-los diretamente à 

paciente, sob as penas a seguir delineadas;(c)condeno, ainda, os 

requeridos, na mesma cadeia subsidiária acima definida, ao fornecimento 

de um dos seguintes fármacos à autora, que deverá comparecer à 

Secretaria de Saúde e indicar qual o remédio de sua preferência dentre os 

seguintes: (Clomipramina Comprimidos 50 e 100 UI; Amitriptilina 

Comprimidos 25 mg e 75 mg; Nortriptilina Cápsulas 10 mg, 25 mg, 50 mg e 

75 mg e Fluoxetina Cápsulas 20 mg.), garantindo o acesso direto ao 

medicamento da listagem básica do SUS e também indicado ao tratamento 

do quadro de depressão pós-traumática e controle da dor em substituição 

ao remédio pretendido que não está contemplado na RENAME, que for de 

sua escolha, o que deverá ser comprovado, posteriormente, nos autos; ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 5344-21.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Ante ao exposto, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o 

faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para 

condenar o Município de Castanheira/MT a pagar à Claudinéia Elizabete da 

Silva Hubner, 80 horas extras/mês, no período de setembro de 2006 a abril 

de 2011, inclusive, adotando para tanto a remuneração percebida ao 

tempo dos pagamentos e o divisor 120 para computo das horas 

extraordinárias, remuneradas sob o percentual de 50% a mais da hora 

normal e com reflexos salariais nos 13º salários e férias pagos no 

período.Rejeito as demais pretensões, inclusive o dano moral que não 

vislumbro como ocorrido, somente porque a autora desempenhou carga 

horária além da legalmente previstas, mas equivalente à jornada de 

trabalho regular dos demais servidores da Administração Pública onde se 

ativava.Custas na seguinte proporção, ante a sucumbência recíproca: 

65% pela autora e 35% pelo réu, suspensa a cobrança, quanto a parte 

dela, ante a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 

3º do NCPC. Honorários de sucumbência arbitrados na proporção inversa 

das custas, isto é, 35% em favor da patrona da autora, na medida em que 

a outra proporção (65%) não é devida ao Município, ante a sua 

revelia.Transitada em julgado, arquive-se provisoriamente se em até 6 

meses não sobrevier pedido de cumprimento do decisum por qualquer dos 

interessados.P.R.I.C.Juína/MT, 23 de abril de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8772 Nr: 1067-11.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LICEU ALBERTO 

VERONESE, LUIZ ELOY BIELIK PEREIRA, GERÊNCIO VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Autos nº 1067-11.2001.811.0025 (Cód. 8772)

EXEQUENTE: Banco do Brasil s/a

EXECUTADO: Madeiras Verdan Ltda e outros

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Ante a informação de que o Sr. Oficial de justiça não localizou os bens a 

serem penhorados e avaliados, indefiro o pedido retro bem como 

determino a intimação do exequente para informar sua exata localização, 

no prazo de 10 dias.
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Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário às providências.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24638 Nr: 4384-12.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA MARIA SCHNEIDER EICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE BLASIO EICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Autos nº 4384-12.2004.811.0025 (Cód. 24638)

EXEQUENTE: Jacinta Maria Schneider Eich

EXECUTADO: Oreste Blasio Eich

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 298/300, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120744 Nr: 1853-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA, WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDSON FRANCO - 

OAB:29676

 Autos nº 1853-30.2016.811.0025 (Cód. 120744)

EXEQUENTE: Cristianne Maria Kunst Talaska e outro.

EXECUTADO: Potencial Suprimentos de Informática Ltda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do Potencial Suprimentos de Informática Ltda.

Não havendo impugnação à cumprimento de sentença e requisitado o 

pagamento do débito, foi realizado o pagamento pelo executado conforme 

constado em fls. 49/50.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se

Às providências.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36358 Nr: 389-83.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Processo n°: 389-83.2007.811.0025 (Código nº: 36358)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Super Popular Calçados Ltda.

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente à CDA nº 3770/06, 

no valor de R$ 25.949,33.

Conforme manifestação do exequente às fls. 91, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56462 Nr: 2743-76.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSÉ BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAKELLEN PRADO MACHADO - 

OAB:18265/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2743-76.2010.811.0025 (Código nº: 56462)

EXEQUENTE: Município de Castanheira

EXECUTADO: Valdecir José Bertoldi

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

424/2008 e 501/2009, no valor total de R$ 552,04.

Conforme manifestação do exequente às fls. 51/52, o executado efetuou 

o adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do 

feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a Secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114686 Nr: 5839-26.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR PAIVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 5839-26.2015.811.0025 (Código nº: 114686)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Josemir Paiva Rocha

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

414/2015 e 415/2015, no valor total de R$ 328,82.

Conforme manifestação do exequente às fls. 22, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a Secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97664 Nr: 6138-71.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 6138-71.2013.811.0025 (Código nº: 97664)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Antonio da Luz

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

12636/2010, 12367/2010, 12368/2010, 12369/2010, 12340/2010, 

31148/2010, 31338/2010 e 31992/2012, no valor total de R$ 3.372,11.

Conforme manifestação do exequente às fls. 43, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a Secretaria as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83538 Nr: 3829-48.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BERTOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3829-48.2011.811.0025 (Código nº: 83538)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Jorge Luiz Bertochi

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa municipal que foi extinta em 

razão da satisfação da obrigação pelo devedor (fls. 38/39).

Todavia, conforme manifestação do exequente às fls. 41, permanecem 

depositados nos autos valores que foram penhorados na conta bancária 

do executado (fl. 35), assim, considerando que o debito exequendo foi 

integralmente quitado, requere o exequente a restituição de tais valores ao 

contribuinte.

Compulsando os autos verifica-se que assiste razão ao exequente, 

porquanto os valores penhorados às fls. 35, ainda permanecem 

depositados nos autos.

Portanto, defiro o pedido formulado, determinado a expedição de alvará em 

favor do executado, conforme dados bancários indicados às fls. 41.

Cumprida a determinação anterior, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117467 Nr: 8574-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 8574-32.2015.811.0025 (Código nº: 117467)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Cícero da Silva Nascimento

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente à CDA nº 

1202/2015, no valor de R$ 162,08.

Conforme manifestação do exequente às fls. 16, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113746 Nr: 4980-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE ALMEIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 4980-10.2015.811.0025 (Código nº: 113746)

EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Adriana de Almeida Araújo

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente às CDA’s nº 

7789/2015 e 7790/2015, no valor total de R$265,97.

Conforme manifestação do exequente às fls. 20, o executado efetuou o 

adimplemento integral do débito, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.
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Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 5623-75.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Autos nº 639-48.2009.811.0025 (Cód. 53769)

EXEQUENTE: Conceição Rodrigues dos Santos

EXECUTADO: Manoel Alves da Silva

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Considerando que a pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD 

para localização de bens passíveis de penhora em nome do executado 

restou infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 23 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106929 Nr: 1053-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro, desde já, o pedido formulado pelo exequente para 

realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar 

bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar registrados 

no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.De proêmio, é de 

se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi 

regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de 

medida de grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, 

uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e 

não processual.E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Ainda, diligencie-se através do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza.Realizada 

a pesquisa nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, dê-se vistas ao 

exequente.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 22-74.1998.811.0025

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARQUES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlene Katia Fogliatto Gouveia 

- OAB:12.106, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:OAB/MT 14167, GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - 

OAB:OAB/MT 6.337, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que por ventura seja de seu interesse.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Por se tratar de processo que envolve vários réus presos, e 

considerando que este magistrado recentemente suspendeu suas férias 

agendadas para o período de 1º a 30/04/2018, gerando com isso 

disponibilidade de pauta a partir de 18/04/2018 e, levando em conta a 

quantidade de réus e testemunhas, ANTECIPO a audiência para o dia 

24/04/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DR: CAIO ERNANDO IANINI 

LEITE , WELINTON JOSÉ SERPA GIL, E LINCON MARCOS DE OLIVEIRA E 

DA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 02/05/2018 ÁS 14:10 HORAS.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 4245-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

DEFIRO o pedido de substituição de testemunha formulado pela Defesa (f. 

112).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 533-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de RONALDO CASARIN, sendo atribuída ao acusado a prática 

do delito tipificado no art. 180, “caput”, do CP.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2015 (f. 86).

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 90-97.

Nas audiências de instrução foram inquiridas várias testemunhas, 

culminando em memoriais finais orais pelo Ministério Público que pugnou 

pela total procedência da denúncia (121/122, 133/134, 147/148 e 

152/153).

A Defesa, por sua vez, em alegações finais pugnou pela absolvição do 

acusado (fl. 154-163).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

I. DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 02), 

termos de depoimentos e declarações (fl. 03-05, 09, 13, 16, 18), auto de 

apreensão (f. 06), termo de entrega (f. 11), termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório (fl. 21/22), bem como boletim de ocorrência (fl. 

36-41).

 II. DA AUTORIA

 Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem 

elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do 

delito de receptação.

 Com efeito, a vítima Adriano Ferreira de Paula relatou em juízo, grosso 

modo, que um sobrinho lhe relatou que um dia antes de furtarem o motor, 

um veículo modelo golf preto passou três vezes na frente de sua casa. 

Com essa informação, afirma que conversou com um policial o qual relatou 

que o acusado tinha um carro desse modelo. Mais tarde, afirma que viu o 

carro no posto ABL e o seu motor no banco de trás, ocasião em que ligou 

para polícia. Relata, ainda, que o acusado ligou pedindo para retirar a 

queixa já que eram amigos e não sabia que a casa era dele.

O acusado, por sua vez, justificou em juízo que estava indo para casa de 

madrugada e encontrou Geovani, o qual falou que tinha um motor para 

vender pelo valor de R$ 2.500,00. Todavia, disse a Giovani para esperar 

até na segunda feira, pois trocaria um cheque, mas ele insistiu, e em razão 

disso entregou R$ 200,00, ficando acordado que pagaria o restante 

depois.

 Diante desse contexto, o policial militar Wagner Santana da Silva relatou 

na Depol, em suma, que ao receber informações de que o motor da vítima 

estava no carro do acusado se deslocou até o local e o acusado ao 

perceber a viatura empreendeu fuga, sendo encontrado posteriormente 

escondido em um quarto, ocasião em que foi necessário arrombar a porta.

Assim, não pairam dúvidas quanto à autoria delitiva, pois o réu 

efetivamente adquiriu o motor que havia sido furtado.

 Outrossim, em casos como o ora em análise, em que o objeto é 

apreendido em poder do acusado, a jurisprudência tem entendido haver 

verdadeira inversão do ônus da prova no que tange à demonstração de 

que desconhecia a origem ilícita do objeto, cabendo ao réu a incumbência 

de fazê-lo. Nesse caso, como pontua a jurisprudência, “no crime de 

receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus 

da prova”, cuja “versão do réu no sentido de que desconhecia a origem 

ilícita dos bens não se sustenta, diante da situação fática revelada nos 

autos”. (Apelação Criminal nº 20150410060430 (919893), 3ª Turma 

Criminal do TJDFT, Rel. Nilsoni de Freitas. j. 11.02.2016, DJe 18.02.2016).

Julgado mato-grossense que sintetiza essa ideia:

“No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de 

dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a 

posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta 

versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso”. 

(Apelação nº 0002091-31.2010.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal do TJMT, 

Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 18.09.2015).

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o acusado RONALDO CASARIN, 

nas penas do art. 180, “caput”, do CP.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena.

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: O réu não possui antecedentes criminais;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: são típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a pena privativa de 

liberdade em uma pena restritiva de direitos na forma e condições a serem 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD.

CONDENO o réu do pagamento nas custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIAM-SE as guias de execução definitiva;
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02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará 

suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 e 

seguintes da CNGC.

06) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

P. I. C.

CIÊNCIA ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100836 Nr: 2006-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GALDINO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VALMIR GALDINO MOREIRA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 155, caput, do CP (duas vezes), c/c o art. 69, 

do CP.

Após o recebimento da denúncia em 02.06.2014 (f. 55) e citação, o 

acusado apresentou defesa preliminar (fl. 65-71), cuja instrução ouviu 

várias testemunhas (fl. 89/90 e 96/97).

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo 

a condenação do acusado (fl. 98/99).

A Defesa do acusado, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da 

aplicação da circunstância atenuante da confissão (fl. 101-103).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 I. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

10), termos de depoimentos e declarações (fl. 11/12, 17, 22), termo de 

apreensão (f. 14), auto de avaliação (f. 15), auto de avaliação indireta (f. 

16), termo de reconhecimento de pessoa (f. 18, 23), termo de 

reconhecimento de objeto (f. 19, 24), termo de entrega (f. 20, 25) e termo 

de interrogatório (fl. 27/28).

II. CRIMES DE FURTO

 a) Da autoria

A autoria delitiva está sobejamente comprovada nos autos. Afinal, o réu 

confessou em juízo ter furtado os celulares das vítimas Cleonice e 

Marlene.

Esse cenário é corroborado pelo depoimento das vítimas Cleonice de 

Oliveira Antenor e Marlene Maciel afirmaram em juízo, grosso modo, que 

seus celulares foram furtados.

 Conforme se observa, os depoimentos das vítimas são corroborados pela 

confissão do acusado na fase judicial, acrescidos do fato de ele ter sido 

encontrado na posse dos materiais furtados das vítimas, cenário que 

forma um conjunto probatório apto a alicerçar a condenação.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“FURTO. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar 

autoria e materialidade do crime. Confissão do réu corroborada pelos 

demais elementos de prova produzidos. Condenação mantida. 

Qualificadora afastada. Ausência de provas seguras da participação do 

adolescente Carlos Henrique na subtração. Adequação da pena. Regime 

inicial mantido. Recurso provido (voto nº 23262).” (Apelação nº 

3003673-04.2013.8.26.0451, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. 

Newton Neves. j. 21.10.2014). (grifo nosso)

Diante desse quadro probatório, e não socorrendo em favor do acusado 

qualquer excludente ou exculpante, não restam dúvidas acerca da autoria 

dos crimes a ele imputado, de sorte que o édito condenatório se impõe.

DO CRIME CONTINUADO

Analisando os autos, noto que o furto narrado no 1º fato ocorreu na loja 

da vítima Cleonice de Oliveira Antenor no dia 20.05.2014 e o 2º fato 

ocorreu na loja em que a vítima Marlene Maciel estava trabalhando no dia 

21.05.2014, cenário de tempo e lugar semelhantes a revelar que o furto 

(2º fato) foi uma continuação do primeiro (1º fato).

 Ainda, além desses pontos de contato, noto que a maneira de execução 

dos furtos também se assemelha, isso porque foram praticados em um 

momento de descuido das vítimas, configurando nitidamente os requisitos 

do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, in verbis:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE RECONHECE A CONTINUIDADE 

DELITIVA ENTRE VÁRIOS CRIMES DE FURTOS - RECURSO MINISTERIAL - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO E DO CONCURSO 

MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme 

entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, para o 

reconhecimento do crime continuado, necessário que o lapso temporal 

entre os delitos seja inferior a 30 dias. 2. Na hipótese, os delitos foram 

perpetrados em 20/07/2012, 20/10/2012, 22/10/2012, 28/12/2012, 

28/12/2012, 30/03/2013 e 31/05/2013. Portanto, constata-se a inexistência 

do requisito objetivo temporal entre a primeira ação perpetrada pelo 

apelante Cléberson e a última, porquanto praticadas em intervalo de tempo 

superior a 30 dias. Dessa forma é inviável o reconhecimento do crime 

continuado entre todas as ações, conforme procedeu o ilustre Juiz 

sentenciante, mas é possível seja reconhecido o concurso material entre 

elas posteriormente. 3. Em outras palavras, atendidos os requisitos legais, 

entendo possível o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às 

ações praticadas por Cléberson em 20/10/2012 e 22/10/2012, bem como 

também entre os dois furtos por ele praticados em 28/12/2012. (APR 

10083130008788001 MG, 1ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Walter Luiz. j. 

29.04.2014, DJe 09.05.2014).” (grifo nosso)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu VALMIR GALDINO MOREIRA como 

incursos nas penas do art. 155, caput, do CP (duas vezes), c/c o art. 71, 

do CP.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização das penas:

Furto na loja da vítima Cleonice de Oliveira Antenor – art. 155, caput, do CP 

(1º Fato)

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2. Antecedentes: não há registro nos autos;

 3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: ínsitas do tipo;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: ínsitas do tipo;

 8. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes.

Embora esteja presente a circunstâncias atenuante da confissão, DEIXO 

de reduzir a pena diante da vedação de redução aquém do mínimo legal 
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(Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

INEXISTEM causas de aumento ou diminuição.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos 

praticados na loja da vítima Cleonice de Oliveira Antenor (1º fato) e no 

local de trabalho da vítima Marlene Maciel (2º fato), e levando em 

consideração que os crimes foram praticados nas mesmas 

circunstâncias, cuja valoração não destoará daquela realizada quando da 

dosimetria do furto ocorrido na loja da vítima Cleonice de Oliveira Antenor 

(1º fato), DEIXO de proceder à dosimetria do furto no local de trabalho da 

vítima Marlene Maciel (2º fato), forte no seguinte julgado pretoriano:

“(...) IV - Desnecessidade de específica dosimetria de cada evento 

criminoso para posterior exasperação da pena pelo crime continuado eis 

que os delitos, idênticos, foram praticados mediante as mesmas 

circunstâncias. (...)” (Apelação nº 0006401-08.2015.8.04.0000, 1ª Câmara 

Criminal do TJAM, Rel. Carla Maria Santos dos Reis. j. 18.01.2016).

Ante o exposto, em se tratando de penas concretamente idênticas, 

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (crime 

continuado) AUMENTO a reprimenda em 1/6 alcançando uma PENA 

DEFINITIVA de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) 

dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/6 a 2/3 

transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo 

juiz, quais sejam, exemplificativamente: 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ½ e 2/3, tendo o 

STF se posicionado pela utilização de critério que leva em conta a 

quantidade de crimes (STF, HC 93632/RJ).

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 

2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em uma pena restritiva de direito na forma e condições a ser 

fixada em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

Incabível sursis conforme art. 77, inciso III do CP.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução 

ficará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 

e seguintes da CNGC.

05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

Tendo em vista a atuação da Advogada Dativa para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10 URH’s para Dra. Enádia Garcia dos 

Santos Ribeiro, expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106266 Nr: 711-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSAFÁ HESMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JUSAFÁ HESMAN, vulgo “ZUZA”, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP.

Após o recebimento da denúncia (f. 59) e citação, o acusado apresentou 

defesa preliminar (f. 68).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

procedendo-se o interrogatório do acusado, culminando em alegações 

finais orais pelo Ministério Público, o qual pugnou pela condenação do 

acusado (fl. 73/74).

Ato seguinte, a Defesa apresentou alegações finais requerendo a 

absolvição do acusado (fl. 77-83).

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 I - DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09, 14), termo de 

apreensão (f. 11), relatório policial (f. 12/13), termo de entrega (f. 18) e 

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 19/20).

 III - DA AUTORIA

A autoria delitiva está sobejamente comprovada nos autos. Afinal, o réu 

confessou em juízo ter furtado os objetos, negando ter arrombado a porta.

 Esse cenário é corroborado pelo depoimento dos policiais militares Eros 

de Oliveira Machado Pessoa dos Santos e Joilton Luiz dos Santos 

afirmaram em juízo, grosso modo, que ao receberem informações sobre o 

furto se deslocaram até a residência do acusado, ocasião em que 

localizaram os objetos que haviam sido furtados.

Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso I, § 4º, do art. 155 

do CP (destruição de obstáculo) restou cabalmente demonstrada diante do 

relatório policial e fotografias (f. 12/13), o qual consta que a porta estava 

arrombada. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência à f. 29/30 

comprova que o fato ocorreu no período noturno.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do princípio da bagatela, pondero 

ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese em 

que o delito é perpetrado na sua modalidade qualificada, pois, enseja maior 

censurabilidade estatal” (TJMT, Ap 8616/2017, DES. Gilberto Giraldelli, 

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 

19/04/2017).

 Diante desse quadro probatório, e não socorrendo em favor do acusado 

qualquer excludente ou exculpante, não restam dúvidas acerca da autoria 

do crime a ele imputado, de sorte que o édito condenatório se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JUSAFÁ HESMAN, vulgo “ZUZA” como 

incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP do Código Penal.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização da pena:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2. Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 17/05/2010, nos autos 

sob o Código n.42348. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria;
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 3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: ínsitas ao delito;

 8. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Tendo em vista que o réu possui uma condenação constante no executivo 

de pena de Cód. n. 42348, transitada em julgado em 17/05/2010, 

RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CP), bem como 

RECONHEÇO a atenuante da confissão.

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no 

art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite 

indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais 

as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do 

agente e da reincidência”.

 No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (Habeas 

Corpus nº 105.543/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 

29.04.2014, unânime, DJe 27.05.2014), AGRAVO a pena em 1/9, 

alcançando uma pena provisória de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição de pena.

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP, 

razão por que AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, verificada a reincidência do 

condenado, fica afastada a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, 

ambos do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, pois, o regime de pena 

aplicado é incompatível com a prisão.

 ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará 

suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 e 

seguintes da CNGC.

05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada às fl. 67 e 73. 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

P.I.C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 1025-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Ivana Savariani 

Camilotti, Hideraldo Bruno Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora da r. sentença de fls. 291/329, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255117 Nr: 5640-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildes Ferreira de Souza, Marli dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Brasil Fernandes 

- OAB:20629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado foi intimado do r. despacho de fls. 19, 

deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31054 Nr: 1767-82.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian da Silva Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 30 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 3864-40.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany de Oliveira e Silva, Margareth de Carvalho Ramos 

e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda, 

Construtora Athos S/A, Farol Empreendimentos e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerido foi intimado do r. 

despacho de fls. 240, via DJE, deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 223845 Nr: 4297-49.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Marques da Silva, Sunamita Marques Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 90 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233605 Nr: 3975-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - Telecomunicações de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado do r. 

despacho de fls. 135, via DJE, deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236048 Nr: 772-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMdB, BMdS, VJMdS, TJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3545

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerido, foi intimado do r. 

despacho de fls. 56, via DJE, deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 3760-29.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Nascimento Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, Tenille 

Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 01 ano de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 135141 Nr: 2334-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603-MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 60 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245502 Nr: 816-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Ribeiro da Silva & Cia Ltda-ME, Valdecir 

Ribeiro da Silva, Lucimar Maria Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente, para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 55, a seguir transcrita: Certifico 

que dirigi-me até o Mercado do Povo na Rua Luiz Abulquerque de Cáceres 

esquina com a Rua Barão do Rio Branco e ali CITEI a Parte Devedora: V. 

Ribeiro & Cia Ltda-ME, na pessoa dos Devedores: Valdecir Ribeiro da 

Silva(9.9604-3459) e Lucimar Maria Francisco, que após a leitura do inteiro 

teor, entreguei-lhes as contrafés e cópia da petição inicial em anexo, 

havendo eles exarado os respectivos recibos no mandado. Dou fé. 

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de abril de 2018. Adelson José de Matos, Oficial 

de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179025 Nr: 841-28.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valentim Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 162, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27130 Nr: 1061-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Khippaiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucieda Nogueira Goes de 

Souza - OAB:202.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 613, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 248571 Nr: 2360-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 64/71, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246515 Nr: 1400-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Antonio Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 110/118, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 766-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Bento Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 191, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250521 Nr: 3290-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 105/112, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 129/139, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250736 Nr: 3391-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henrique Garcia Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 136/143, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida para que se 

manifeste do laudo pericial aportado ás fls. 150/152, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90821 Nr: 3988-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefá Mabalhães Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 234, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 596 Nr: 141-14.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Juliano Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora do teor da certidão de fl. 

99.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253203 Nr: 4842-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Certifico que intimo o procurador da parte embargada para que conforme 
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decisão de fl. 29, especifique as provas que ainda pretenda produzir, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174467 Nr: 4764-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gilda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 175, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179819 Nr: 952-12.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pateis Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 82, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101146 Nr: 644-78.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Marinho dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 225, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179819 Nr: 952-12.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pateis Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora do teor do ofício de fl. 83 

e aviso de recebimento de fl.84.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171576 Nr: 4188-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que junte aos autos 

no número da conta corrente para posterior expedição de RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 4567-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genita Paula de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que junte aos autos 

no número da conta corrente para posterior expedição de RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 196521 Nr: 3788-55.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito José de Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12855

 Certifico que intimo os procuradores das partes do teor da r. sentença de 

fl.101, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que dê regular 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 213675 Nr: 2643-27.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene de Oliveira Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

acerca dos cálculos do Contador Judicial juntado às fl. 103, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228152 Nr: 821-66.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geander Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucelia Basto de Sousa - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora que transcorreu o prazo 

de suspensão e que está deverá juntar aos autos o comprovante de ITCD, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248521 Nr: 2333-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ademir da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Certifico que intimo o procurador da parte requerente para se manifesta 

acerca do laudo pericial de fls. 82/88, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253952 Nr: 5194-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Camilo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte requerente para se manifesta 

acerca do laudo pericial de fls. 80/89, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240211 Nr: 2967-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A P GOMES PANIFICADORA ME (PANIFICADORA 

UNIAO), Maria Aparecida Pereira Gomes, Gilberto Wathier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 106, 

disponível no site do TJMT. Ademias fica este procurador intimado para 

querendo se manifeste acerca dos embargos declaratórios no prazo de 

15 (quinze) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9.791

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida do teor da r. decisão 

de fl. 433, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador 

intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9.791

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exquente para que promova a complementação 

das custas processuais. Bem como intimá-lo sobre a decisão de fls. 73, 

cujo dispositivo transcrevo:"Acolho os argumentos expostos às fls. 65/68, 

razão pela qual CONVERTO a presente busca e apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial. Anote-se na distribuição e registros. 

Intime-se o exequente para que promova a complementação das custas 

processuais. Cite-se a executada para, no prazo de três dias, efetuar o 

pagamento da dívida e seus acréscimos legais, sob pena de, não efetuado 

o pagamento, ser realizada a penhora de bens. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC)....". 

Outrossim intimá-lo ainda que efetue o deposito referente a diligencia do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. Devendo 

emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner 

emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257933 Nr: 883-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva, Ivone Barbosa Garcia Silva, 

Carmem Ivone Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - 

Advogados Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 83/84, cujo dispositivo 

transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da assistência 

judiciária aos embargantes, os quais deverão ser intimados para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, em 30 (trinta) dias. Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, nos termos do art. 

456, §1º da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de 

abril de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 110488 Nr: 2028-76.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Alex Luiz Pires de 

Oliveira, Leandro Souza Magalhães, Gilson Martins de Aguiar, Claudio 

Nascimento Lopes, Uniaço Construção e Comércio Ltda, Construtora I.P. 
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Indústria e Comércio Ltda, E-TAG Construções e Momercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcisio 

Almeida da Silva - OAB:MT-4677, BENEDITO SERGIO ASSUNÇÃO 

SANTOS - OAB:16827, Carolina B.P Salvador - OAB:MT 10.279, Eder 

Faustino Barbosa - OAB:11.566-A, EDUARDO FARIA - OAB:4318, 

Francine Laura Secco - OAB:MT-15421, Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2028-76.2010.811.0011 – código 110488

ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Elias Mendes Leal Filho e Alex Luiz Pires de Oliveira e 

Claudio Nascimento Lopes e Gilson Martins de Aguiar e Leandro Souza 

Magalhães e Uniaço Construção e Comércio Ltda e Construtora I.P. 

Indústria e Comércio Ltda e E-TAG Construções e Momercio Ltda

INTIMANDO(A, S): CONSTRUTORA I.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na 

pessoa de seu representante legal, CNPJ: 15.085.327/0001-80, E-TAG 

CONSTRUÇÕES E MOMERCIO LTDA, CNPJ: 05319939000137, na pessoa 

de seu representante legal e UNIAÇO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 

CNPJ: 01028454000133, na pessoa de seu representante legal.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 492.473,75

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "...Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na exordial, com espeque no art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Revoga-se, por corolário, a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos decretada às fls. 613/626. Oficie-se! Sem condenação em 

custas e honorários por ter a ação’ sido ajuizada pelo Ministério Público. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 

17 de julho de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito."

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256924 Nr: 451-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Pizzatto Carneiro - 

OAB:22.323, Ricardo Ambrosio Curvo Filho - OAB:22.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do embargante para que efetue o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária mediante guia vinculada ao processo 

ou, acaso já realizado o recolhimento, anexe as guias pertinentes ao 

respectivo recolhimento, em 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147079 Nr: 4437-88.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Bruno Garcia do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros Ltda - Convênio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 321, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas 

processuais remanescentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos, 

levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do 

executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226212 Nr: 7981-94.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB: 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 74, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179390 Nr: 879-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFM, Dione Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 170, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 164/165, extinguindo 

o feito com resolução do mérito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26565 Nr: 663-89.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24233 Nr: 1493-89.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Antonia de Oliveira Gonçalves, Sirlene de Oliveira 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 149473 Nr: 44-86.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Patricia Bertola do Prado, CPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 100, cujo teor transcrevo:" Certifico 

que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me até a Rua almirante 

Tamandaré 320, e sendo lá, não encontrei MARCIA DE SOUZA LEITE, fui 

informada por sua filha, que a mãe encontra-se em tratamento médico em 

Cuiabá MT, tendo sua data prevista de retorno no próximo mês de maio, 

motivo este que não foi possível sua Intimação. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200784 Nr: 159-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alcebiades José Vieira, Alcebiades 

José Vieira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública: Caio 

Cezar Buin Zumioti - OAB:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 132, cujo teor transcrevo:"Certifico que a parte requerida 

foi intimada através do Mandado de fls. 130/131, juntado aos autos em 

20/12/2017, para pagar o débito a que foi condenado, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 3594-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Theodoro de Almeida, Cosme 

Emerson da Conceição Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Proceder com a intimação da parte Banco do Brasil s/a para que se 

manifeste nos autos acerca da petição de fls. 212/213, especialmente 

para que informe dados bancários para pagamento, nos termos 

pleiteados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 175194 Nr: 118-09.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Landim Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls.209, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para HOMOLOGAR o cálculo apresentado à fl. 197, extinguindo o feito 

com resolução do mérito. Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/01 e do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188579 Nr: 2425-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merian Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 79, cujo teor transcrevo:"Certifico que a parte requerida foi 

intimada através do Mandado de fls. 77/78, juntado aos autos em 

15/03/2018, para pagar o débito a que foi condenado, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239513 Nr: 2524-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio de Paiva Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 100, cujo teor transcrevo:"Certifico que a parte requerida 

foi intimada através da carta precatória de fls. 96/99, juntada aos autos em 

15/03/2018, para pagar o débito no valor de R$ 165.194,47, no prazo de 

15 dias, deixando transcorrer o prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156459 Nr: 1922-46.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Importação de Fertilizantes Campos Novos 

Ltda, Claudio Matias Panizza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste nos autos 

sobre o documento juntado de fls. 175, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 21922 Nr: 1947-06.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

Defensor Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147080 Nr: 4438-73.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BEATRIZ DE 

PAULO - OAB:12896, Fernando Akiyoshi Moraes hayashida - 

OAB:11758, LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS, Marcelo 

Meinberg Geraige

Marcelo Meinberg Geraige - OAB:GO/20.098-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre a complementação ao Laudo Pericial juntada às fls. 230, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2843-10.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni, Helen Beatriz Angelo Goloni, 

Ione de Jesus Angelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVISON BARRETO DE 

SOUZA - OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar os advogados da parte requerida de que os autos encontram-se 

nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1078-38.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Francisco Coimbra, Angelo Francisco 

Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361, Paulo Cesar Vilches de Almeida - OAB:SP / 

88.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Penhora 

e Avaliação, com endereço no Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

d’Oeste/MT, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 1482-26.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro de Jesus Alexandre, Amador de Jesus 

Alexandre, Valmira de Jesus Alexandre Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B, Paula Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que forneça os atuais endereços 

das partes Valdomiro de Jesus Alexandre e Valmira de Jesus Alexandre 

Leal, haja vista que os documentos de fls. 187/193 e 197/201, não 

informam tais dados, bem como que o expediente de fls. 209 informou 

apenas o endereço de Amador de Jesus Alexandre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 641-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256001 Nr: 38-69.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252000 Nr: 4069-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238266 Nr: 1908-23.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 198534 Nr: 4315-07.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, RCD, CDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre 

Maiorquim - OAB:8278

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 197, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Antes de apreciar o pedido de fl. 196, 

intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha de cálculo 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias. Empós, volvam-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 4947 Nr: 153-23.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticinio Ostelac Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - OAB:15013A, 

JURANDIR DE SOUZA FERREIRA - OAB:, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194- A

 Intimar o advogado da parte requerida de que os autos encontram-se 

nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257581 Nr: 722-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados pela parte requerida às fls. 23/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236822 Nr: 1149-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viniucio Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:SP/31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Citação, 

com endereço no Bairro: Centro, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, devendo 

emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner 

emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249255 Nr: 2714-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 94, cujo teor 

transcrevo: "Em cumprimento ao Mandado de Citação – Ação de Busca e 

Apreensão, nos autos supra, diligenciei na Avenida Tancredo Neves e 

não encontrei o n. 710, descrito no mandado. Em diligência obtive 

informações que a parte ré Lourenço Silvio Souto poderia ser encontrado 

na “Chácara Indiaporã” na Comunidade Rancho Alegre, e lá obtive 

informações de seu pai Srº Riolando Correia Souto que a parte ré 

mudou-se desta cidade e não informou seu paradeiro. Razão que não 

obtive êxito na apreensão do bem descrito no mandado. Realizada as 

diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257706 Nr: 789-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Lucio Martins, Rivanilda Dantas de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 21, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus 

termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo 

antes de prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme art. 87, §3° do CPC. Com o trânsito em 

julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153338 Nr: 710-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte requerida para pagar o débito no valor de R$ 

4.340,50, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241207 Nr: 3523-48.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nancy Barbosa Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Plaqui Maldonado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3523-48.2016.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Nancy Barbosa Parreira

PARTE RÉ: Valter Plaqui Maldonado

CITANDO(A, S): Requerido(a): Valter Plaqui Maldonado, Rg: 16107853 

Filiação: Antonio Maldonado Neto e Floripes Palqui Maldonado, 

brasileiro(a), divorciado(a), Endereço: Rua 4 Esquina Com Rua 02 Nº 1805, 

Bairro: Vila Nazaré Jardim do Ipe, Cidade: Tanga da Serra-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 42.620,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: Código 241207 Em consulta realizada junto aos Sistemas 

SIEL e INFOJUD foi possível aferir que o endereço localizado é o mesmo já 

vertido nos autos, conforme extrato em anexo. Dessa forma, tendo em 

vista o exaurimento de todos os meios disponíveis para localização do 

requerido, defiro o pedido formulado à fl. 133, para pela qual determino a 

citação do requerido Valter Plaqui Maldonado por via editalícia com o prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo 

Civil, com as advertências legais. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam-me comclusos para ulteriores 

deliberações. No mais, proceda a Secretaria deste Juízo com a retificação 

da capa dos autos devendo excluir do polo passivo da lide o requerido 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, conforme determinado à fl. 53. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de março de 2018. Edna 

Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256514 Nr: 299-34.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Andre Porcine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goianão Comercio de Alimento Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 299-34.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Luiz Andre Porcine

PARTE REQUERIDA: Goianão Comercio de Alimento Ltda-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Goianão Comercio de Alimento 

Ltda-me, CNPJ: 17518083000108, brasileiro(a), Endereço: Rua Primeniro 

de Maio 1548, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 6.149,99

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial- Cheque 

proposta por Luiz André Porcine, em face de Goianão Comércio de 

Alimento LTDA-ME, Comercial Goianão aviada com escopo de obter tutela 

judicial específica, tendo as partes pugnado pela homologação do 

presente acordo. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional 
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tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo 

exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda 

que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão 

dos meios jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista 

que as partes entabularam acordo antes de prolação de sentença, 

isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 

87, §3° do CPC. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o 

arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de abril de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249600 Nr: 2870-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procuradoer do Estado - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2870-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Siderley Corso

CITANDO(A, S): Executados(as): Siderley Corso, Cpf: 73732796868, Rg: 

6.810.932-5 SSP SP Filiação: Marcilio Corso e de Maria Wailde da Silva 

Corso, data de nascimento: 26/10/1954, brasileiro(a), natural de São josé 

rio preto-SP, casado(a), pecuarista / empresário, Endereço: Av. 

Engenheiro Antonio de Paula Souza, 3900, Bairro: Jardim Von Zuben, 

Cidade: Campinas-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 545.398,80

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 130005 Nr: 1389-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo José Ruiz Pelá, Rosemary Paravela Pelá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilson Vital Junior - 

OAB:MT 9.320, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes requeridas da perícia ora designada, com enderço no Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, devendo emitir as guias no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br no banner emissão de guias, bem 

como enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

MARIA REGINA SABER MURTA RAMALHO - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que os requeridos não cumpriram a liminar 

deferida nos autos, consistente no fornecimento do medicamento indicado 

na inicial, de uso contínuo, defiro o postulado pela parte requerente Sirley 

Remédio Sabino, CPF nº 626.771.791-72, no ID 12608532, a fim de 

determinar as seguintes providências: I - Imediato bloqueio on-line das 

verbas públicas do Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, 

agência nº 3834, conta corrente nº 1010100-4, na importância de R$ 

2.361,45 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme orçamentos apresentados nos ID’s 12012327 e 

12012379, pelo critério do menor preço. II - Após o bloqueio e vinculação à 

Conta Única do Poder Judiciário, deverá a Secretaria transferir o 

respectivo valor à conta bancária informada nos autos. Após, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos autos o 

comprovante da aquisição do medicamento pleiteado. Cumpra-se, 

URGENTEMENTE. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de abril de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 257775

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOÃO PAULO 

MIRANDA DAS CHAGAS, JOSÉ ALVES FERREIRA JUNIOR E MÁRCIO 

CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, 

e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Citem-se os acusados para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 257775

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para analisar a representação pela prisão 

preventiva formulada pelo Ministério Público em desfavor de Márcio César 

de Araújo Silva quando do oferecimento da denúncia.

Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere 

dos documentos carreados aos autos, notadamente pelo boletim de 

ocorrência policial, depoimentos das vítimas e termo de reconhecimento 

fotográfico de pessoas.

Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram 

suficientemente apontados por meio do termo de reconhecimento de 

pessoa de fl. 47, no qual o corréu José Alves Ferreira Júnior fez o 

reconhecimento fotográfico positivo do representado Márcio Cesar de 

Araújo Silva, apontando-o como sendo um dos coautores do delito de 

roubo circunstanciado.

Em que pese os indícios de autoria em relação ao representado, nesta 

fase processual, ressair apenas da delação do corréu José Alves, 

verifica-se que este não se utilizou do artifício para se eximir de culpa, 

considerando que perante a Autoridade Policial, além de indicar a 

participação do representado, confessou o seu envolvimento na 

empreitada criminosa.

Logo, tendo em vista que as vítimas narraram que foram três os 

responsáveis pelo roubo, aliado à delação do corréu José Alves Ferreira 

Junior, indicando a participação do representado Márcio Cesar de Araújo 

Silva, tenho como presentes a materialidade e os indícios suficientes de 

autoria para efeitos da segregação cautelar, de modo que restam 

demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

 Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima 

superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, 

inciso I, do CPP, verifico, ainda, existente um dos fundamentos 

ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

 Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes 

e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, 

impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da 

atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a 

periculosidade social do representado, que cometeu, em tese, o crime de 

roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, contra três 

vítimas.

O modus operandi descrito revela que o representado, após a 

consumação do delito de roubo, quando foram subtraídos diversos 

aparelhos eletrônicos, joias, a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta 

reais), cartões de crédito e talões de cheque, bem como um veículo marca 

Toyota, modelo Corolla e uma caminhonete marca Toyota, modelo Hillux, 

juntamente com seus comparsas, amarrou as três vítimas, trancando-as 

em um quarto no fundo da casa enquanto terminavam de roubar os 

pertences das mesmas.

Saliente-se que, ao que tudo indica, as vítimas eram constantemente 

ameaçadas de morte durante a prática do delito, pelo que tiveram que se 

deitar no chão, com os rostos virados na mesma direção e sob a mira de 

arma de fogo tipo pistola, circunstância esta que evidencia ainda mais a 

gravidade da ação delituosa.

Nesse contexto, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram 

repugnância e clamor público, pois, não obstante a subtração de bem 

material, o representado ameaçou atentar contra a integridade física das 

vítimas, que não ofereceram resistência, motivo pelo qual devem ser 

combatidos com maior austeridade.

Destarte, conforme relatos das vítimas perante a autoridade policial, é 

possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi 

perpetrado pelo representado, que agiu em coautoria, com uso de arma de 

fogo, restringindo a liberdade das vítimas durante a subtração da res 

furtiva.

 Outrossim, tem-se que a prisão cautelar mostra-se necessária para fazer 

cessar a reiteração de delitiva, uma vez que o representado, conforme 

folha de antecedentes criminais retirada do sistema APOLO (anexa), já 

responde a outras duas ações penais na Comarca de Várzea Grande, 

uma por roubo (CI 510982) e outra por crime tipificado na Lei nº 10.826/03 

(CI 500965), além de inquéritos em andamento para averiguação de delitos 

contra o patrimônio.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o representado, 

em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a 

continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade 

do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de 

se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, 

além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." 

(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 

23/04/2013).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA). 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE 

E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE 

REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR 

CRIME IDÊNTICO. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO. 

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A 

privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve 

estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que 
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demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença 

de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 

pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime.[...].3. No presente 

caso, a prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de 

garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, 

evidenciada pela gravidade concreta do delito (roubo em concurso de 3 

agentes, mediante uso de arma branca). Ademais, o recorrente possui 

condenação recente pelo mesmo delito, o que ressalta o risco de 

reiteração delitiva. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos 

policiais e processos penais em andamento, embora não possam 

exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco 

de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da 

prisão preventiva para garantia da ordem pública.[...]6. Recurso 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 80.456/PI, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).

De outro norte, o fato de o representado ainda não ter sido localizado para 

prestar esclarecimentos, por si só, não permite afirmar sua intenção de se 

furtar à aplicação da lei penal, sendo inviável o decreto constritivo para 

este propósito.

 Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia 

cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e 

art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado 

pelo Ministério Público, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do 

representado MÁRCIO CESAR DE ARAÚJO SILVA.

 Expeça-se mandado de prisão preventiva.

 Insira o mandado de prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da 

CNGC/MT.

Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238645 Nr: 2104-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 223170 Nr: 4176-21.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Aparecido dos Reis, Erik Fernando da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0, valdinei rodriguews salgueiro - 

OAB:14862

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para CONDENAR o réu ERIK FERNANDO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

180, caput, do Código Penal, em concurso material de delitos com o 

previsto no art. 311, caput, do mesmo código.DA DOSIMETRIA PENAL DO 

DELITO DE RECEPTAÇÃOEm atenção ao disposto no art. 59 do Código 

Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é 

possuidor de antecedentes criminais (...). DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ -  RSE:  00541789620088190038 RJ 

0054178-96.2008.8.19.0038, Relator: DES. CLAUDIO TAVARES DE 

OLIVEIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2014, OITAVA CAMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2014 13:47)Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado GILSON APARECIDO DOS REIS.Quanto aos 

valores correspondentes à prestação pecuniária, depositados em conta 

judicial, proceda-se o seu levantamento em favor do Conselho da 

Comunidade deste Município.Restitua-se o remanescente da fiança 

recolhida às fls. 21/22.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de julho de 

2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92302 Nr: 4308-54.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para manfiestar 

acerca do cálculo de pena no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133176 Nr: 2046-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 133176

 Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 423/436, 

acerca dos dias que esteve ausente da Comarca a trabalho, acolho sua 

justificativa para os devidos fins.

Proceda-se com a atualização do cálculo, abrindo vista às partes para 

manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para 

posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 141-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Ricardo Neves 

Costa, Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 
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Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48250 Nr: 3671-38.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA (nome 

fantasia Executiva Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, JOAO PAULO MORESCHI - OAB:MT 11.686, 

Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de republicar a sentença para intimar a parte requerida: "(...) Ex 

positis, nos termos do art. 487, I, do CPC, PARCIALMENTE PROCEDENTES 

OS PEDIDOS, para condenar o réu, Transruelis Transportes Ltda, 

qualificado nos autos, a pagar a título de dano morais o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de 1%, corrigidos desde o evento danoso 

(05.11.2007) e correção monetária, pelo INPC, desde a da data do 

arbitramento (conforme súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a parte requerente ao pagamento de dano materiais no 

valor de um salário mínimo e meio da época, totalizando R$ 570,00 

(quinhentos e setenta reais), com juros e correção monetária a contar de 

45 (quarenta e cinco) dias após o acidente (20.12.2007), momento em que 

receberia os valores.

Ante sucumbência maior, condeno a parte ré as custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114584 Nr: 1075-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karl Erich Johannes Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114358 Nr: 937-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114280 Nr: 883-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Canova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 483-08.2008.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Nova 

Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PROCURADOR(A) DA FAZENDA NACIONAL, 

para devolução dos autos nº 483-08.2008.811.0086, Protocolo 37498, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86687 Nr: 2911-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

- OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Geraldo Silveira da Silva.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.
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Conforme verificado à fl. 30 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

para fins de:

REVOGAR a liminar deferida às fls. 21/22.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98165 Nr: 5221-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:MT 3.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, indefiro o pedido formulado à fl. 16, uma vez que se trata de 

competência do Juízo Deprecante e não deste Juízo Deprecado, o qual se 

encontra adstrito ao objeto da presente missiva.

Desta forma, determino a devolução da presente carta precatória à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 3728-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rommel Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riacho Azul Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Sbrissia - OAB:PR 

56.236, Igor Xavier Armenio Pereira - OAB:PR 38.607, Rafael 

Sbrissia - OAB:PR 38.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:MT 2.573, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Paulo Mattiuzzi - OAB:27.382 OAB/PR, Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11.145/MT

 Vistos em correição, etc.De proêmio, importa salientar que já consta nos 

autos manifestação da Empresa Real Brasil Consultoria Ltda às fls. 

165/167 quanto ao valor da perícia, da qual as partes foram devidamente 

intimadas, vide fls. 170/171, ocasião em que o Autor Rommel Pretto 

expressou concordância à fl. 179, quedando-se inerte a Requerida Riacho 

Azul Agropecuária Ltda.Desta forma, em complementação e revisão ao 

conteúdo da decisão às fls. 108/109, seguem as determinações para fiel 

cumprimento do objeto vertido na presente epístola:1.Intimem-se as partes 

para pagamento integral dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) 

dias, na cota parte que lhes incumbe, sob pena de devolução da 

missiva.2.Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, 

intime-se a Real Brasil Consultoria Ltda para que no prazo de 10 (dez) 

dias, informe por simples comunicação nos autos, dia e hora da realização 

da perícia, bem como para que no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, 

proceda com a confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem 

como pelos assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código 

de Processo Civil, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular 

intimação das partes.3.No tocante ao laudo pericial, deve a Empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda guardar fiel observância ao art. 473 do Código de 

Processo Civil.4.Nos ditames do art. 465, § 4°, do “Codex” Processual Civil, 

determino que a Secretaria Judicial proceda com liberação de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais em favor Empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda quando do agendamento da 

perícia.5.Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 

477, § 1°, do Manual de Processo Civil.6.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109636 Nr: 5779-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Giareta, Diniz Bruno Betella, José Luiz 

Piloco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Harumy Wakay da 

Silva - OAB:OAB/GO 29.929, Juliano Machado dos Santos Neto - 

OAB:OAB/GO 25.556, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6222 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT 11.538, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:MT 10.172, Sem adv. - 

OAB:

 Vistos em correição, etc.

Em relação ao pleito formulado pela parte Exequente à fl. 47, denota-se 

que a guia apresenta como beneficiário a Diretoria do Fórum Cível de 

Cuiabá, de modo que, intime-se o Banco Exequente para o correto 

recolhimento da diligência, no intento de propiciar o fiel cumprimento da 

decisão à fl. 45.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 2129-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pizzolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Sem prejuízo das informações prestadas às fls. 54/55, intime-se a 

Empresa Bunge Alimentos S.A. para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do conteúdo das fotografias dispostas nos autos às fls. 

34/40, bem como quanto a manifestação da parte Exequente à fl. 66.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112025 Nr: 7044-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Tumelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:RS 18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 14 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 30 (trinta) dias, a iniciar-se 

na data de 19.02.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito, inclusive em observância ao fato de 

que a substituição do polo passivo deve ser requerida e efetuada junto ao 

Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, determino a devolução da 

presente carta precatória à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens.

Caso contrário, com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71889 Nr: 403-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melina Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Siqueira 

Lobato - OAB:MT 3623, Nilce Macedo - OAB:MT 2552 - A

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União em desfavor de 

Melina Agropecuária Ltda.

A parte Exequente à fl. 94 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94295 Nr: 2603-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosedanea Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de Rosedanea Lima da Silva, aduzindo ser credora 

da parte Requerida no valor de R$ 17.859,78 (dezessete mil, oitocentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49092 Nr: 176-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:MT 7387-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101780 Nr: 1332-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:SC 20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Administradora de 

Consórcios Sicredi Ltda em desfavor de Paulo Roberto Martinazzo.

À fl. 29 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 29, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte Exequente, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97925 Nr: 5066-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Manaca LTDA, Adilson Cristiano 

Leonardi, Karen Regina Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Gonçales Santos 

- OAB:MT 21.741

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em 

desfavor de Transporte Manaca Ltda, Adilson Cristiano Leonardi e Karen 

Regina Copini.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 46/47, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 46/47 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72180 Nr: 680-84.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Comércio de Veículos LTDA, Hugo 

Aguiar Coelho, Silvia Ramos Inácio Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, mormente no intuito de dar prosseguimento ao feito, 

comprovando-se as providências necessárias a citação editalícia e 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44725 Nr: 4072-71.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodete Diogo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas finais pela parte 

Autora, sem honorários.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71298 Nr: 3831-92.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Angelo Maliski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro Empresas - Americel S/A, LR CO Varzea 

Grande, Edegilson Junior Resek de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Maria Batista Lopes 

(falecida) - OAB:MT 7.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição e documentos de fls. 88/97.

 Com o transcurso do prazo, e nada mais sendo requerido, presumir-se-à 

a sua concordância com o pedido de fls. 88, devendo o feito ser remetido 

ao arquivo, procedendo-se as anotações e baixas necessárias, uma vez 

que já fora sentenciado e devidamente certificado o trânsito em julgado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89735 Nr: 4855-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:PR 39.274, Alberto Ivan Zakidalski - OAB:SP 285.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 53/54 no que tange a substituição processual e, por 

consequência, determino que sejam procedidas as anotações na capa 

dos autos e Sistema Apolo, fazendo constar como postulante “Banco CNH 

Industrial Capital S/A”, efetuando-se ainda o cadastro dos patronos 

constituídos pela parte demandante.

 De mais a mais, tendo em vista que o lapso temporal entre o 

peticionamento de fls. 53/54 e a presente data já superou o prazo de 

suspensão pretendido, DETERMINO a intimação da parte postulante para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80682 Nr: 3810-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAdS, AdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdP, MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 45 e em atenção ao postulado às fls. 39, bem como 

considerando o teor da certidão de fls. 17/18, determino a intimação do 

curador especial já nomeado nos autos (fls. 40), para que apresente a 

manifestação pertinente ao caso em defesa dos interesses do Requerido 

Manoel da Silva no prazo legal.

 Ademais, assim que aportado aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Requerente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80347 Nr: 3505-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio João Bianchezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a informação de fls. 131, INTIME-SE a empresa “Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiras” para se manifestar acerca da 

petição de fls. 103 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52615 Nr: 3470-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio João Bianchezzi, Nilton Jose Bianchezzi, 

Norival Pedro Bianchezzi, Liane Albina Giacomoni Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do pleito de fls. 78, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 4658-69.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paola Fernanda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edinaldo Ortiz dos Santos - 

OAB:16230/O OAB MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sônia de Fátima 

da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc.

No intuito de evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, defiro 

o pleito de fls. 87, pelo que determino a produção de prova testemunhal, 

documental e testemunhal.

 Deste modo, por entender que o julgamento da matéria discutida nos 

autos, prescinde de realização de audiência para oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal, designo audiência de instrução para o dia 26 de 

junho de 2018 às 14h30min (Horário Oficial de Mato Grosso).

 Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da data designada para a solenidade, bem como 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne à intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 126-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Alves dos Santos, Walter Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Martinho José 

Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro c.c. Pedido de Liminar ajuizada 

por Walter Alves dos Santos, em desfavor de Município de Nova Mutum, 

Moacir Antônio Fontana e Martinho José Santana.

 Não obstante os argumentos da exordial, “ad cautelam”, entendo 

conveniente a justificação prévia do alegado, pelo que designo audiência 

de justificação para o dia 26 de junho de 2018 às 16h30min (Horário Oficial 

de Mato Grosso), anotando que as testemunhas, se houver, deverão 

comparecer ao ato processual independentemente de intimação. 

Consigne-se que a solenidade também será de conciliação, podendo as 

partes, se for o caso, propor a realização de acordo na ocasião.

 Cite-se e intime-se a parte Requerida para que compareça à audiência 

acompanhada de Advogado, cientificando-a, ainda, de que o prazo para 

apresentar contestação será contado da intimação do despacho que 

deferir ou não o pedido liminarmente formulado.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108548 Nr: 5243-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO CLAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

Recebo a inicial, bem como a emenda de fls. 73/74, eis que presentes, “in 

status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Manual de Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda à presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112082 Nr: 7066-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Embargos à Ação Monitória ajuizados por Sadi Giacomelli, em 

desfavor de C. Vale – Cooperativa Agroindustrial.

 A teor do art. 702, CPC, os embargos à ação monitória devem, em regra, 

ser opostos nos próprios autos da ação principal.

 Deste modo, em atenção aos princípios da economia e celeridade 

processual, constatando-se que os Embargos foram equivocadamente 

distribuídos em autos apartados, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do presente feito, e o desentranhamento dos Embargos à 

Ação Monitória e documentos nele inclusos, os quais deverão ser 

juntados nos próprios autos da ação principal (Código n. 99838).

 Ao dar cumprimento a determinação acima, translade-se também cópia da 

presente decisão aos autos de Código n. 99838.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105005 Nr: 3294-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Osmar Bergamasco, EMIRLEI CASTILHO 

BERGAMASCO, Jeferson Castilho Bergamasco, Terezinha Maria dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Wites dos Santos, ELMER EGYPTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido. Pois bem. Vislumbra-se dos autos que o polo ativo da 

demanda é composto por: José Osmar Bergamasco, Emirlei Castilho 

Bergamasco, Jeferson Castilho Bergamasco e Terezinha Maria dos 

Santos. Contudo, em que pese à decisão de fls. 37 tenha determinado a 

juntada dos documentos pessoais da parte Autora, incluindo Jeferson e 

Terezinha, dessume-se que foram acostados apenas os documentos 
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pessoais e procuração conferida pelos demandantes José Osmar e 

Emirlei. Deste modo, INTIME-SE a parte postulante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, instrua devidamente o feito, com documentos pessoais 

dos demais Embargantes, Jeferson e Terezinha, bem como procuração 

conferida por estes. De mais a mais, ainda na decisão de fls. 37 foi 

determinada a retificação no polo passivo, nos moldes do art. 677, 

parágrafo 4º, CPC. Cumpre mencionar que o art. 677, parágrafo 4º, CPC, 

dispõe o seguinte: Art. 677. § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem 

o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no 

processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição 

judicial.Da análise dos autos principais – Código n. 40966, vislumbra-se 

que o ato de constrição sobre o imóvel objeto da presente lide (antiga 

matrícula n. 7.084, CRI da Comarca de Nova Mutum/MT, atual matrícula n. 

14.077 do mesmo ofício – vide fls. 63 – Código n. 40966) foi postulado pela 

parte Exequente naqueles autos, a saber, Elmer Egypto Alves, visando 

seu próprio proveito e interesse, razão pela qual este deve figurar no pólo 

passivo da presente ação. Não tendo sido o bem constrito indicado pelo 

Sr. Cristiano Wites dos Santos, a determinação de emenda foi apenas no 

intuito de efetuar a exclusão deste do polo passivo desta ação. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1403-45.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cristiano Wites dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmer Egypto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, DETERMINO o desapensamento dos presentes Embargos dos 

Processos de Código n. 105005, n. 40966 e n. 51475.

Vislumbra-se dos autos que assiste razão ao advogado de fls. 339, uma 

vez que o Recurso de Apelação manejado diz respeito apenas aos 

honorários, sendo direito somente do advogado.

 Deste modo, REVOGO as decisões de fls. 329, 340 e 343.

 RECEBO o Recurso de fls. 300/308, bem como as contrarrazões de fls. 

312/321, remetendo-se os autos ao TJMT, para fins de julgamento da 

apelação.

 Ressalta-se que com o Código de Processo Civil vigente o juízo de 

admissibilidade ocorre somente em sede de 2ª Instância.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81171 Nr: 4126-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Botelho Moura Me (Center Cell), Anderson 

Botelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Vistos em correição etc.

A única preliminar exposta pela defesa é a ilegitimidade passiva do 

Município de Nova Mutum/MT, a qual se confunde com o mérito por se 

tratar de proprietário do imóvel da Cadeia Pública, assim, nos ditames do 

art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado.

Fixo, ainda, como ponto controvertido os termos a responsabilidade civil 

do Estado e Município por eventual situação vexatória decorrente da falta 

de estrutura adequada da cadeia.

 De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74760 Nr: 3290-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Aparecido da Silva ME, Marco Aparecido da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79341 Nr: 2552-03.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirane Izidro dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a devolução da correspondência de fls. 144, INTIME-SE a 

parte Autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço 

atualizado da denunciada Mapfre Seguros Gerais S/A.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 1515-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigo Vilhalba dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, indefiro o requerido pela parte Requerente à fl. 55, 

considerando o disposto nos autos, em especial o delineado na decisão 

às fls. 49/50.

Desta forma, intime-se a parte Autora para fiel cumprimento da decisão às 

fls. 49/50, em relação a comprovação de pesquisa de endereço da parte 

Requerida, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 258 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79489 Nr: 2671-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.Considerando que não há questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

pericial, nos ditames do art. 357, II e IV, do Código de Processo 

Civil.Revogo a nomeação determinada à fl. 42, considerando a inércia do 

cumprimento, conforme certidão à fl. 71, bem como por verificar que o 

referido médico não dispõe de cadastro junto ao Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal.Ademais, considerando necessário a 

realização de perícia médica para dirimir a questão disposta nos autos, 

nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, CRM-MT 

7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde Municipal, 

para que desde já agende data para a realização da perícia médica com à 

parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, 

§3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia.A data da 

perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial 

providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, mediante 

certidão nos autos.Nesse ponto, quando da intimação da parte Autora, 

cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com os 

exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial.A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, bem 

como pelo fato de que o Médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado.(...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40592 Nr: 3445-04.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuro Antonio Coradini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de NEURO ANTÔNIO CORADINI, ambos já qualificados 

nos autos.

 À fl. 50, o exequente informou a quitação dos débitos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73685 Nr: 2203-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. Comércio de Cereais e Transportes de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de busca de bens via sistema Infojud, visto que já 

foi realizado conforme fls. 74/77, não tendo sido localizado qualquer bem.

Ademais, no petitório de fl. 81, o exequente informou que também não 

obteve êxito em localizar outros bens passiveis de penhora.

 Assim, determino a suspensão do feito conforme preceitua o artigo 921, 

inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73673 Nr: 2191-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 478-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DOMINGA CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GENECI DOMINGA 

CASTANHA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 19, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 19), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 19 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 70254 Nr: 2797-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Roehrs (Hotel e Restaurante da Kasa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 77.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 904-61.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Sanches Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 71, visto que não há comprovação nos autos 

de alteração da situação financeira do executado.

 Outrossim, ante a ausência de bens, DETERMINO o arquivamento do feito, 

com fundamento no artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 4474-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leite Tosatti Ltda. - Me, Igo Vander de Paula Leite, 

Lucinei de Souza Tosatti, Odair Jose Tosatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de LEITE TOSATI LTDA – ME, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do tipo de ação na capa dos autos, bem como para 

fazer constar Banco do Brasil S/A como exequente e Leite Tosati LTDA – 

ME como executado.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76713 Nr: 4957-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Matschinske, Ilson Matschinske 

(Espólio), Margrit Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 67.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 3578-12.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro pedido de suspensão por ausência de bens, visto que conforme 

decisão de fl. 85, todos os atos processuais posteriores ao recebimento 

do cumprimento de sentença foram anulados.

Assim, novamente determino a intimação do exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado do executado, a 

fim de que este possa ser intimado do cumprimento de sentença, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71360 Nr: 3893-35.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Salete 

Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 3534-27.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90173 Nr: 55-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108.911/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos temos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que providencie 

a diligência solicitada no Ofício de fl. 42, oriundo do Juízo deprecado de 

Corbélia/PR, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82474 Nr: 438-57.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida Rodrigues de Lima Vitoriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Importação e Comercio de Pneus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lodi Chaves - 

OAB:RS 63.524

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE 

PNEUS LTDA., CNPJ: 07940819000188. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA VITORIANO, 

na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS que move em 

face de PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, diante do 

fato de que a Requerente teve seu nome negativado e sofreu ação de 

execução por títulos de dívida devidamente paga, demonstrado por meio 

de notas fiscais, acordo extrajudicial, comprovante de pagamento, 

comprovantes de negativação e cópia do processo de execução, que 

acabou por lhe causar prejuízos extrapatrimoniais, inclusive lhe causando 

prejuízos na profissão de motorista que exerce, busca na justiça a 

declaração da inexistência do débito, a condenação da Ré na reparação 

dos danos morais no valor sugerido de R$18.000,00, na repetição do 

indébito no valor de R$12.618,14, nos honorários de sucumbências, com 

pedido de justiça gratuita e de tutela antecipada, atribuindo a causa o valor 

de R$30.618,14, tudo conforme inicial e documentos dos autos de nº 

438-57.2015.811.0086 (cód. 82.474).

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerida está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte autora e este juízo não lograram 

êxito em localiza-la, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 22 de abril de 2018

Ruth Marta Serra Nasser PaquerGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94208 Nr: 2556-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Maria do Amaral Pianesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76031 Nr: 4607-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ribeiro de Souza (Tranportes 

Laralud), Marlene Ribeiro de Souza, Cesar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT 3.056, Saionara Mari - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 1622-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capello & Capello LTDA, Diogo Antonio Capellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Brito Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90249 Nr: 104-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO VARGAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96315 Nr: 3950-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON CAVALCANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINITRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face JACKSON 

CAVALCANTE DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

À fl. 31, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl.31), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não foi citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl.31 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

No tange ao pedido de comunicação ao órgão SERASA, indefiro, visto que 

se trata de ônus do requerente.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97714 Nr: 4903-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO GMAC 

S/A em face RODRIGO FERREIRA LEITE, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

À fl. 61, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl.61), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não foi citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl.61 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49957 Nr: 1031-28.2011.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de intimação do executado para que informe o paradeiro 

do bem, tendo em vista que se trata de ônus da parte autora.

Ademais, indefiro o pedido de inclusão de restrição de circulação do bem 

alienado através do sistema Renajud, uma vez que o pleito já foi apreciado 

na decisão de fl.96.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o paradeiro do bem ou requerer o que de direito, nos termos 

do artigo 218, § 3°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110199 Nr: 6055-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pichitelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente aos autos, verifico que a parte autora informou 

que a área objeto da ação de usucapião é de 64,226 (sessenta e quatro 

hectares e duzentos e vinte e seis ares), entretanto, o registro de N° de 

ordem 2508 (fls.34/36) e a matrícula de N°998 (fl.44), apresentam valores 

de área diferente do pleiteado pelo requerente, motivo pelo qual deve 

esclarecer o pedido.

 Dessa forma, intime-se a parte requerente para, nos termos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, esclarecer o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106574 Nr: 4180-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdFdR, EdR, ARdR, FHdR, TJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Assis Souza Oliveira - OAB:MT 8107
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Nomeio inventariante a requerente Olga da Rosa, independente de termo, 

consoante o disposto no artigo 660 do Novo Código de Processo Civil.

 Processe-se o arrolamento, providenciando-se as negativas fiscais do 

bem inventariado junto à Receita Federal, inclusive do Imposto sobre a 

Renda, oficiando-se se necessário, após manifestem-se os 

representantes das Fazendas Públicas.

Após, citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79229 Nr: 2472-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos. Ante ao exposto, com fundamento precípuo no art. 5º, inciso 

LXVII, da Constituição Federal, cumulado com o art. 528, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil, DECRETO a prisão de MESSIAS SOARES DE 

GODOY, qualificado e individualizado nestes autos, por 60 (sessenta) dias 

ou até que efetue o pagamento das três últimas prestações alimentícias 

vencidas, assim como aquelas que venceram no decorrer do processo. 

Destarte, em obediência ao artigo 528, § 3°, do CPC, determino que seja 

realizado o protesto extrajudicial da sentença homologatória proferida na 

ação n°. 425/2009, código 43332, encartada à fl.13. Outrossim, inclua-se o 

mandado de prisão ao Banco Nacional do CNJ, à central de mandado do 

Estado bem como para a DEPOL de Nova Mutum/MT. Ressalte-se que a 

prisão civil poderá ser suspensa em caso de pronto pagamento da 

totalidade da execução, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que pensão alimentícia é 

obrigação de trato sucessivo. Ademais, deve o Sr. Oficial de Justiça e a 

Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado prisional 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido 

ser recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns. Decorrido o prazo de 60 (sessenta dias) ou efetuado o 

pagamento integral do débito exeqüendo, expeça-se o competente 

incontinenti o alvará de soltura, colocando o executado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não tiver que permanecer preso. Por 

fim, remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para retificação no polo 

ativo da ação, visto que se encontra em dissonância do constante nos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 2326-37.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIFdO(, DFdS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por THALITA 

ISABELLI FERREIRA DE OLIVEIRA representada por sua genitora DAIANE 

FERREIRA DA SILVA em face de LUCINEI FERREIRA DE SOUZA, ambos já 

qualificados nos autos. À fl. 54, informado o pagamento do débito. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Tendo em vista que houve a 

quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. 

Sem custas, em virtude de ser a parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, visto que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Por 

fim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação no polo 

ativo da ação, para fazer constar Matheus Alves Barbosa como 

requerente e Isaurina Silva Barbosa como sua representante. Após, 

arquivem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 78-30.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Faccio (empresa individual), Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo VERONICA 

FACCIO e LUIS FELIPE LAMMEL em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 126, alvará de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido busca de endereço, remeto o subscritor a 

decisão de fls. 41.

Intime-se o a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço do mesmo ou comprovação que tentou localizar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 2384-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderurgicos Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75905 Nr: 4481-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Kaczan, Silvana Garcia Kaczan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasquali & Jankoski Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do cumprimento do acordo homologado à fl. 38, sob 

pena de concordância tácita.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52556 Nr: 3464-05.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Cezar Galvan, 

Ana Maria Morelatto Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CAL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CEZAR GALVAN, ANA 

MARIA MORELATTO GALVAN em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Ante a quitação integral do débito e a liberação dos valores depositados 

através de alvará eletrônico à fl.184, é de rigor a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Conforme determinado na sentença de fls.138/139, custas e taxas 

processuais, bem como honorários advocatícios pelo executado nos 

termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 3152-92.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 63, visto que já foi realizada busca de ativos 

financeiros via Sistema Bacenjud, conforme fls. 56, bem como que a parte 

autora não demonstrou a alteração da situação financeira da executada.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 2409-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Martins 

Ferreira - OAB:PR 65.637, Jefferson do Carmo Assis - OAB:4680, 

Keiti Michele Caperuci - OAB:PR 64.430, Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:PR 30.998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição de fl.60 se trata de cópia.

Desta forma, intime-se o causídico da parte autora para assinar a petição 

de fl.60 ou juntar o documento original, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 218, § 3º, do CPC

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74538 Nr: 3067-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Therezinha de Jesus da Costa 

Winkler - OAB:SP 25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA em face de 

COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

À fl. 97, a parte autora informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 97), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 97 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11716 Nr: 102-78.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visatec Construções e Empreendimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Roberto Dias 

Casagrande - OAB:OAB/PR 55427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão monocrática de fl. 136/137, intimem-se as 
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partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

A parte requerente pugna pela reconsideração da decisão de fls. 96, a 

qual indeferiu o pedido de busca de bens passíveis de penhora junto ao 

Sistema Infojud.

 Contudo, indefiro o pedido de reconsideração da citada decisão, ante a 

ausência de novos fatos e fundamentos, mantendo a decisão de fls. 98 

pelos seus próprios baldrames.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido busca de endereço, remeto o subscritor a 

decisão de fls. 109.

Intime-se o a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço do mesmo ou comprovação que tentou localizar o 

endereço do executado, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de NILCEIA CARNIOTTO GARCIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 

conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos 

embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do 

art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando o executado na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 15-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de JABER FELIPE DE QUADROS SILVA e ROSALI 

APARECIDA DE QUADROS SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 

conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando os executados na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104886 Nr: 3226-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93431 Nr: 2127-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, CASSIANO RICARDO 

BOTELHO LIMA SERAGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Carlos Comin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação 

de embargos a execução.

 Outrossim, considerando que o valor da causa encontra-se 

desatualizado, intime-se a parte exequente para trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, 

do CPC, sob pena de extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 61.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84333 Nr: 1591-28.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, Jose Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO 

ITAUCARD S/A em face de BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 34.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71177 Nr: 3712-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB, MTBr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 502 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme pleiteado pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102950 Nr: 2096-48.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO COSTA BERNARDES - 

OAB:20558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM proposto por ROSA MARIA DA SILVA em 

face de ANGELICA ALVES MARTINS e ANGELO ALVES MARTINS, ambos 

qualificados nos autos. À fl. 16, foi determinado que o autor emendasse a 

inicial para comprovar a condição de hipossuficiente e apresentar a 

qualificação dos requeridos. Às fls. 17/18, o requerente pugnou pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, bem como 

pela busca de endereço dos requeridos junto ao Sistema Infojud. Às fls. 

23/24, indeferida a busca de endereço pelos sistemas informatizados e 

determinada a emenda a inicial. À fl. 26, certidão de decurso de prazo sem 

manifestação do autor. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que 

a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 

320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o 

juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do 

feito, verifico que após ter sido facultado ao autor para apresentar o 

endereço dos requeridos, o autor nada manifestou, deixando transcorrer 

in albis o prazo para tanto. Contudo, na presente hipótese, a extinção 

dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do 

recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento 

do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação. Isto posto, 

indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento 

no art. 485, I, do CPC. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 3199-66.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hoffmann e Donana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em face de 

HOFFMANN & DONATA LTDA ME, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 69, o exequente informou a quitação dos débitos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93485 Nr: 2152-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109806 Nr: 5842-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINITRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face GERSON NICOLAU, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 36, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl.36), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não foi citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl.36 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

No tange ao pedido de comunicação ao órgão SERASA, indefiro, visto que 

se trata de ônus do requerente.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82812 Nr: 663-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Zorzi - Me, Jorge Andre Zorzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rafael Franz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por J. A. ZORZI ME e ANDRÉ 

ZORZI em face de ROBERTO RAFAEL FRANZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 À fl. 43, intimação do causídico da parte requerente, via DJE, para 

manifestação acerca da correspondência devolvida à fl.42.

Às fls. 46/47, carta de intimação recebida pelos autores.

À fl.48, certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da 

parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, a parte 

exequente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 48.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas processuais pelos exequentes nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82095 Nr: 172-70.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMETO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS 

DO FILHO proposta por DRIELE APARECIDA DA SILVA em face de HÉLIO 

ADVERSI NETO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 65, a parte autora foi intimada via edital para constituir novo patrono 

nos autos.

À fl.68, certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, a parte 

requerente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 68.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude de a parte autora ser beneficiária de assistência 

judiciária gratuita fl.32.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105694 Nr: 3684-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reverson da Silva Soares, Leticia Ramires 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Roberto Baldissera - 

OAB:22.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO proposta por DIRCEU VICENTE 

BALDISSERA em face de REVERSON DA SILVA SOARES e LETICIA 

RAMIRES FERREIRA, ambos qualificados nos autos.

À fl. 38, o requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
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Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 38), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância dos 

requeridos, visto que antes da citação destes.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 38 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda ao levantamento da caução depositada às fls. 23/25 em favor do 

requerente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89022 Nr: 4424-19.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73286 Nr: 1802-35.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Terezinha Kolbow, Grivante de Jesus Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurini e Rutsatz Ltda, Maritima Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Marcio Alexandre Malfatti - OAB:16943 OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por JANICE 

TEREZINHA KOLBOW e GRIVANTE DE JESUS MARQUES em face de 

MARÍTIMA SEGUROS S/A e LAURINI E RURATZ – ME, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 308-72.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oslean Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 119 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 20.07.2018, conforme requerido pela parte exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85875 Nr: 2478-12.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a perita nomeada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos o laudo pericial.

Após, compra-se integralmente o determinado à fl. 54.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 549-85.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMGdS(, LdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 118/121.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76059 Nr: 4635-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luis Schilling Me, Viveiro de Mudas 

Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte exequente alega à fl. 61 que os executados se encontram 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação 

editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve 

ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 1321-33.2017.811.0086
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 1145-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por MUTUM AGROPECUÁRIA S/A em face de VALDEMAR MOLINARI e 

EDNA COMANDOLLI MOLINARI, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07vº/86.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 66.108,54 (sessenta e seis mil, cento e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Desentranhem-se os documentos de fls. 29/31e 106, visto que se tratam 

de formulários de controle interno, irrelevantes para o deslinde do feito.

 Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 1687-48.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eraldo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Gastaldo Lopes - 

OAB:45502/RS, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 46 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme pleiteado pela parte 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida manifestou interesse em transigir, 

designo audiência preliminar de conciliação para o dia 18/05/2018 às 

13:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3060 Nr: 75-71.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Vistos.

Quanto ao pedido de fls. 336/337, para que RENATO ALVES DE FREITAS 

e RAFAEL PIVA BATTAGLINI deixem de integrar o polo ativo deste feito, 

considerando que cederam seus créditos à PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES 

LTDA, tenho que merece ser deferido.

O atual artigo 109, § 1°, do CPC apresenta a seguinte redação:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a 

título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 

sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.”

A referida cessão dos créditos consta de fls. 338/353 e a concordância 

expressa da executada está encartada às fls. 357, portanto, preenchidos 

os requisitos do artigo 109, do CPC.

Portanto, DEFIRO o requerimento 336/337 e determino a exclusão de 

RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI do polo ativo 

da execução, devendo permanecer o exequente PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3060 Nr: 75-71.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por PÔR DO 

SOL URBANIZAÇÕES LTDA em face de AGROPECUÁRIA BOA VISTA S/C 

LTDA, ambos qualificados nos autos.

À fl. 358, as partes requerente e requerida informaram em petição 

assinada em conjunto o desinteresse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual pugnaram pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.
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Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 358), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância do 

requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 358 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 3378-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, 

Fokko Heinrich Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3087 Nr: 18-19.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Piva Battaglini, Paulo Humberto Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para manifestação dos exequentes.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Em caso de diligência negativa, intime-se a parte requerente, por edital, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 3139-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natani Brambila Giopatto, RLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz Pazinatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS promovida 

pela inventariante NATANI BRAMBILA GIOPATTO e o menor RIHAN 

LEDENILSON PAZINATTO, no intuito de realizar a partilha do espólio do de 

cujus SILVIO LUIZ PAZINATTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

À fl.71, intimação do causídico da parte requerente, via DJE, para 

manifestação acerca da certidão de fl.70.

À fl.73, certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora.

À fl. 76, certidão de intimação da parte autora.

 À fl.77, a secretaria certificou que o decurso de prazo transcorreu in 

albis.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimado para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, a parte 

requerente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 77.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude de a parte autora ser beneficiária de assistência 

judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 121-45.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19ª 

Região/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Raimundo Noimann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenamara Rocha Monteiro - 

OAB:6246/MT, Mário Benjamim Batista Júnior - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 19ª REGIÃO/MT em face de 

ANTONIO RAIMUNDO NOIMANN, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 À fl. 60, determinada intimação editalícia da requerente para dar 

prosseguimento ao feito.

À fl. 62, certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da 

parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, a parte 

exequente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 62.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas processuais pelo exequente nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 41-71.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Aguiar Flores - 

OAB:RJ 182.268

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela JOSÉ ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, todos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 263, alvará de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 
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manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 892-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MONTEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

 Primeiramente, afasto a preliminar de carência de ação, pela ausência de 

notificação, uma vez que fora implementado o protesto extrajudicial de fl. 

15-v.

No mais, indefiro o pedido de purgação da mora apenas das parcelas 

vencidas até a presente data, uma vez que, na linha da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, tema repetitivo nº 722, "nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Por fim, ante o indeferimento dos pedidos, concedo a reabertura do prazo 

de contestação à parte requerida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89232 Nr: 4536-85.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Filippi Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Beckenkamp Me (Auto Eletrica Andara), 

Divino A. F. de Almeida Comercio Serviço - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte requerida está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114275 Nr: 879-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONICE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela 

pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência do 

réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos 

anexados ao processo. Assim, comprovado o inadimplemento do devedor 

(artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do 

credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem 

alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de 

vigência da Lei Federal. Considerando que restou provada a mora, bem 

como os demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 

DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se o 

réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96550 Nr: 4112-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22002/O, Clausa Teresinha Haubert - OAB:MT 

19.234, Willion Matheus Poltronieri - OAB:MT 16.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de SOBREPARTILHA proposta por ANTÔNIO ROBERTO ROQUE 

em face de RUTE ALVES DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 46/47, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 46/47, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Portaria

PORTARIA Nº. 01/2018/JECC

O Excelentíssimo Senhor Doutor Cássio Leite de Barro Netto, Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o pedido de descredenciamento da Conciliadora do 

Juizado Especial desta Comarca, Sra. Pollianna Mesquita de Moraes, 

Matrícula 31.666;

CONSIDERANDO a pauta de Audiências já previamente designadas para 

os meses de Abril em diante do corrente ano de 2018, bem como que as 

intimações das partes já ocorreram;

CONSIDERANDO a necessidade de dar celeridade processual aos feitos, 

evitando morosidade com as redesignações das referidas audiências;

CONSIDERANDO o longo lapso temporal natural exigido pelo processo de 

credenciamento de um novo Conciliador;

CONSIDERANDO que os processos não podem e nem devem ficar 

paralisados enquanto se aguarda todos os trâmites legais do referido 

credenciamento;
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RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Taygra Oliveira de Almeida, como Conciliadora "Ad 

Hoc" a fim de presidir as Audiências de Conciliação do Juizado Especial 

Cível e Criminal da Comarca de Nova Mutum – MT, dos meses de Abril de 

2018 até o credenciamento de um novo Conciliador.

Publique-se, cientifique-se e encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para conhecimento e providências cabíveis.

Nova Mutum – MT, segunda-feira, 16 de abril de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-32.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE MORANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0012300A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ROBERTO JOSE MORANDINI 

Dados do Processo: Processo: 8010538-32.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 25.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/06/2018 Hora: 16:30 REQUERENTE: ROBERTO JOSE MORANDINI 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

MT0014916A Nome: ROBERTO JOSE MORANDINI Endereço: Outros MT 

140, KM 14, FAZENDA, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Advogado 

do(a) REQUERIDO: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A Advogado 

do(a) REQUERIDO: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - MT0012300A Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Endereço: , 

308 E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Rua 

CONS. BENJAMIN DUARTE MONTEIRO, 01, ED.MARECHAL RONDON, CPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915 Senhor(a): REQUERENTE: ROBERTO JOSE 

MORANDINI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 23 de abril de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-82.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE 

CARVALHO JUNIOR Dados do Processo:  Processo : 

8010567-82.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 19/06/2018 Hora: 17:30 REQUERENTE: 

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT0016016A Nome: CESAR AUGUSTO 

DE CARVALHO JUNIOR Endereço: Rua BURITIS, 563, BAIRRO JARDIM II, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Endereço: Avenida DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171, TORRE A, 18º ANDAR 

, VILA GERTRUDES , SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 23 de abril de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-35.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS OAB - MT0003194A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES ROCHA 

Dados do Processo: Processo: 8020005-35.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 1.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/06/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES ROCHA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

MT0015914A-O Nome: AMARILDO RODRIGUES ROCHA Endereço: Rua 

CAMBARAS, 654, QDRA: H, LOTE: 10, RESIDENCIAL TOPÁZIO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIA REGINA 

SANTANA DOS SANTOS - MT0003194A, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - MT0007718A Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Endereço: Setor 

Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

Nome: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Endereço: Rua PRESIDENTE BACKER, S/N, SALA 05 

PORTAO 18, ICARAÍ / CONJ. ESPORTIVO CAIO MARTINS, NITERÓI - RJ - 

CEP: 24020-971 Senhor(a): REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES 

ROCHA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 
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9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 23 de abril de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-32.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE MORANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0012300A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Dados do Processo: Processo: 

8010538-32.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 25.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 19/06/2018 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

ROBERTO JOSE MORANDINI Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Endereço: , 308 E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Rua CONS. BENJAMIN DUARTE MONTEIRO, 01, 

ED.MARECHAL RONDON, CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915 Advogado 

do(a) REQUERIDO: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT0004917A Advogado 

do(a) REQUERIDO: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - MT0012300A Senhor(a): 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 9º. da Lei 12.153/2009, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web éhttp://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

23 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-35.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS OAB - MT0003194A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Dados do Processo: Processo: 

8020005-35.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 1.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/06/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

AMARILDO RODRIGUES ROCHA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - MT0015914A-O REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Endereço: 

Setor Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 Nome: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Endereço: Rua PRESIDENTE BACKER, S/N, SALA 05 

PORTAO 18, ICARAÍ / CONJ. ESPORTIVO CAIO MARTINS, NITERÓI - RJ - 

CEP: 24020-971 Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIA REGINA 

SANTANA DOS SANTOS - MT0003194A, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - MT0007718A Advogado do(a) REQUERIDO: Senhor(a): 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 9º. da Lei 12.153/2009, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web éhttp://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

23 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NORBERTO DELLA MEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000242-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANO NORBERTO DELLA MEA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 
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53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 7316-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata, Eduardo Barros 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta 

Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - 

OAB:MT 23.582

 Vistos.

 Considerando que as tentativas de citação pessoal do acusado 

Alessandro dos Santos Prata restaram infrutíferas, foi expedido edital 

para citação do réu (fl. 117). Assim aguarde-se o decurso do prazo do 

referido edital, e após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo da determinação supra, dê-se vistas dos autos à Defensoria 

Pública, para apresentação de resposta à acusação em relação ao 

acusado Eduardo Barros de Jesus, citado à fl. 67.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113378 Nr: 467-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, MJSdS, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

 Considerando o alvará de soltura expedido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça (fl. 143), cumpra-se in totum, colocando o acusado imediatamente 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74586 Nr: 3116-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Luiz Salvagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 INTIMAÇÃO do réu, através da advogada, para comparecer na audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 18/07/2018, às 13;30min, 

nos termos da r. decisão lançada às fls. 74. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75803 Nr: 4381-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Soares Boerer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que comprove nos autos o 

cumprimento das condições na Cidade de Rondon do Pará/PA, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103590 Nr: 2504-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL SANTOS, FRANCISCO SIDIVAN DE 

ANDRADE, Dwainy Correa Koslowski, Jhonatas Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Reis de Oliveira - 

OAB:MT 11.265, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Rosangela Agner - OAB:MT 19.394

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIEL SANTOS, Filiação: Maria 

Aparecida dos Santos, data de nascimento: 28/05/1998, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, solteiro(a), Telefone 65 9.9632-3111 e atualmente 

em local incerto e não sabido DWAINY CORREA KOSLOWSKI, Cpf: 

05992665110, Rg: 8098232195, Filiação: Luciana Bairros Correa e 

Lindomar Koslowsi, data de nascimento: 13/07/1995, brasileiro(a), natural 

de Santo Angelo-RS, convivente, operador de máquinas, Telefone 65 9695 

9503. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Francisco Sidivan de Andrade; Marciel Santos, vulgo 

“Ciel”; Dwainy Correia Koslowski, Jhonatas Barros Lima, vulgo “Capote”, 

todos devidamente qualificados na inicial, dando os quatro como incursos 

nas penas do artigo 155,§§1º e 4º, incisos I e IV do CP, por três vezes, na 

forma do artigo 70 do CP; imputando também ao réu Marciel Santos, vulgo 

“Ciel” a conduta prevista pelo artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso 

material com o delito anterior; e ao denunciado Jhonatas Barros Lima a 

conduta tipificada pelo artigo 307 do CP, também em concurso material 

com o delito anterior.Narra a denúncia que no dia 15/04/2017 entre as 21 e 

as 23 horas e 30 minutos, no Núcleo da Polícia Militar da comunidade 

Ranchão, termo deste município, os quatro denunciados teriam subtraído 

para eles, mediante rompimento de obstáculo, 01 notebook, com 

carregador; um aparelho celular e uma carteira contendo documentos 

pessoais e cartões de banco pertencentes à vítima Jodival Dias Marcelino 

Valadares; 01 aparelho televisor; 02 capas de colete; 02 carregadores e 

30 munições calibre .40, pertencentes à Polícia Militar; e ainda uma pistola 

modelo 640 e 3 carregadores, pertencentes à vítima Iam de Moraes 

Gomes.Segundo a denúncia, os quatro acusados aproveitaram-se da 

ausência dos policiais de plantão, que realizavam rondas na cidade, para 

arrombarem a janela dos fundos e ingressarem no Núcleo da Polícia Militar, 

de onde subtraíram os objetos.Ainda segundo a denúncia, após 

constatarem o ocorrido, os policiais militares saíram em diligências e 

obtiveram a informação de que o denunciado Dwainy estava de posse da 

arma subtraída.Também abordaram o denunciado Francisco que informou 

que Dwainy e Marciel estavam portando a arma furtada no 

estabelecimento denominado Zero Grau, onde lograram encontrar no bolso 

de Dwainy duas das munições que foram subtraídas.Ainda durante as 

diligências, os policiais encontraram o denunciado Marciel, que tentou se 

evadir quando avistou a viatura, mas acabou detido. Em buscas próximas 

ao local da detenção, lograram encontrar a arma subtraída, além de dois 

carregadores e nove munições, todos objeto do furto.Na sequência, os 

policiais se dirigiram à casa do denunciado Marciel, onde constataram que 

ele guardava e tinha em depósito 28 munições de calibre 38; 29 munições 

de calibre 22 e cinco estojos de munição calibre 38.Finalmente, segundo a 
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denúncia, quando abordado pelos policiais, o denunciado Jhonatas Barros 

Lima, vulgo “Capote”, atribui-se falsa identidade em proveito próprio, 

visando se eximir da responsabilidade penal pelos crimes praticados, vez 

que se apresentou aos policiais como Diego Costa Almeida, qualificação 

que inclusive constou em seu interrogatório na fase policial.Os quatro 

acusados foram presos em flagrante e suas prisões convertidas em 

preventiva às fls.152/153.A denúncia foi recebida às fls. 201,e os quatro 

réus foram citados pessoalmente às fls. 238.Os réus Francisco Sidivan de 

Andrade e Jhonatas Barros Lima ofereceram resposta à acusação às fls. 

255, e os réus Dwainy Correa Koslowski e Marciel Santos o fizeram às 

fls. 304.Como não foram arguidas questões preliminares que pudessem 

impedir o prosseguimento do feito, nem vislumbradas razões que 

pudessem conduzir à absolvição sumária dos acusados, o feito foi 

remetido à instrução, onde foram ouvidas as vítimas Iam de Moraes 

Gomes; Jodival Dias Marcelino; e as testemunhas Antônio Araújo; William 

Vaz Nascimento; William Cezar de Santana; Rafael Vinicius Souza; Warni 

Andrade Pinho; Luciana de Barros Correia; Claudineia Pinheiro da Silva; 

Adriana dos Santos Silva; e Lírio Renner. A defesa dos réus Dwainy e 

Marciel desistiram da oitiva das testemunhas Christian Mateus de Oliveira e 

Paulo Sérgio Viana de Oliveira. Ao final, colheu-se o interrogatório de 

todos os acusados (fls. 317/326).Durante a audiência os réus formularam 

pedido para a revogação de suas prisões preventivas, sendo que o 

pedido foi acolhido parcialmente, e revogadas as prisões dos réus Marciel 

Santos, Francisco Sidivan de Andrade e Dwainy Correa Koslowski, diante 

da fragilidade dos indícios de autoria em relação a eles quanto ao crime de 

furto, pelo que foram colocados em liberdade em 24/08/2017, 

mantendo-se, no entanto, a prisão processual do réu Jhonatas Barros 

Lima, que permanece preso até a presente data.Alegações finais do 

Ministério Público às fls. 348/355, postulando pela procedência parcial da 

denúncia com a condenação apenas dos réus Jhonatas Barros Lima e 

Marciel Santos, por todos os fatos que lhe foram imputados, e a 

absolvição dos réus Francisco Sidivan de Andrade e Dwainy Correa 

Koslowski, por inexistirem provas suficientes da autoria que lhes foi 

imputada.Alegações Finais da Defesa dos réus Francisco Sidivan de 

Andrade e Jhonatas Barros Lima às fls. 356/359, postulando pela 

absolvição de ambos quanto ao crime de furto ao argumento de que 

inexistiriam provas suficientes da autoria delitiva que lhes é irrogada; bem 

como pela absolvição do réu Jhonatas quanto ao crime de falsa 

identidade, ao argumento de que a conduta seria atípica visto que o réu 

teria agido em exercício de autodefesa.Diante da inércia dos advogados 

constituídos pelos réus Marciel Santos e Dwainy Correa Koslowski, e da 

inviabilidade de suas intimações pessoais para que constituíssem novo 

patrono nos autos, já que teriam se mudado sem informar seus novos 

endereços nos autos, foi decretada a revelia desses dois réus, e os autos 

foram remetidos à Defensoria Pública, que ofereceu alegações finais em 

favor deles, requerendo a absolvição de ambos por falta de provas da 

autoria quanto aos crimes de furto qualificado, e a absolvição do réu 

Marciel Santos da acusação quanto à prática do crime previsto pelo artigo 

12 da Lei 10.826/03, ao argumento de que a conduta seria atípica, visto 

que apreendidas apenas munições e nenhuma arma, pelo que não haveria 

que se falar em risco de dano.Relatei o necessário.Decido.Não há 

questões processuais a sanar ou nulidades a serem declaradas, pelo que 

passo diretamente ao exame de mérito.1)Quanto aos crimes de furto 

qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes e 

majorado pelo repouso noturno (Fatos 1, 2, e 3)A materialidade do crime 

de furto ao Núcleo da Polícia Militar da comunidade de Ranchão está 

comprovada pelo auto de constatação de local de crime (fls. 38/42) 

Boletins de ocorrência de fls. 43/45; auto de apreensão de fls. 60; e auto 

de avaliação indireta de fls. 142.Embora a denúncia descreva esses fatos 

como três crimes de furto em concurso formal, já que no mesmo contexto 

fático, os agentes teriam subtraído bens pertencentes a três vítimas 

distintas, tenho que no caso concreto deve ser considerado um único 

crime.É que, mesmo que a ação tenha atingido bens pertencentes à 

vítimas diferentes, para a configuração de crimes múltiplos em concurso 

formal é necessário que essa circunstância seja do conhecimento dos 

agentes.No caso dos autos, todos os bens foram subtraídos do interior do 

Núcleo da Polícia Militar, pelo que não se pode afirmar que os agentes 

tivessem conhecimento que parte deles pertencesse às pessoas dos 

policiais militares e não à própria polícia.Nesse sentido, cito:APELAÇÃO 

CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. FURTO 

À RESIDÊNCIA. PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA 

DOS RÉUS. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. NÃO SE JUSTIFICA A 

ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, 

QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL SUA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA EM JUÍZO, TECENDO DETALHES SOBRE O OCORRIDO, 

INCLUSIVE, NO TOCANTE À DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES 

ENVOLVIDOS, DEIXA EVIDENTE QUE ESTE PARTICIPOU DO FURTO. 

2.EMBORA ATINGIDO O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIFERENTES, 

NA HIPÓTESE EM COMENTO, IMPÕE-SE AFASTAR O CONCURSO 

FORMAL, UMA VEZ QUE OS OBJETOS SUBTRAÍDOS SE ENCONTRAVAM 

NA MESMA RESIDÊNCIA, DE FORMA QUE NÃO PODERIAM PREVER OS 

AGENTES QUE PERTENCIAM A VÍTIMAS DIVERSAS. 3. RECURSOS 

CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DE JUVENTINO E PARCIALMENTE 

PROVIDO O APELO DE THIAGO.(TJ-DF - APR: 20120110123074 DF 

0003688-78.2012.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data 

de Julgamento: 08/08/2013, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/08/2013 . Pág.: 207)Ainda que tenha sido subtraída 

uma carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco de um 

policial lotado naquela unidade, o que poderia indicar a ciência dos 

agentes ao menos quanto a propriedade diversa desse bem específico, há 

que se considerar que dentro da carteira havia apenas R$ 20,00, pelo que 

entendo que a subtração desse bem como conduta isolada, ficaria 

abrangida pelo princípio da insignificância, incapaz de configurar um crime 

distinto.Assim, tenho que o crime de furto narrado na inicial como fatos 1, 

2 e 3 deve ser considerado como crime único, e não como três crimes 

praticados em concurso formal.Quanto à autoria desse crime, tenho que 

as provas produzidas nos autos são insuficientes à condenação dos réus 

Francisco Sidivan de Andrade; Dwainy Correa Koslowski e Marciel 

Santos. Para facilitar o entendimento, passo à análise separada da autoria 

irrogada a cada um dos réus.a)Quanto ao réu Dwainy Correa 

KoslowskiOs únicos indícios de autoria que repousam sobre Dwainy 

foram o fato de uma pessoa não identificada ter informado aos policiais 

que ele foi visto com a arma do crime, e de terem sido encontradas em seu 

bolso duas das munições subtraídas, conforme relatos dos policiais que 

fizeram a sua prisão.No entanto, várias testemunhas ouvidas durante a 

instrução, inclusive o policial Antônio de Araújo, informaram que Dwainy 

estava desde a tarde trabalhando no Bar Zero Grau, de propriedade de 

sua mãe, onde ocorria uma festa, não tendo saído do local em momento 

algum, até a abordagem dos policiais.Quanto às munições que teriam sido 

encontradas em seu bolso, verifica-se que o réu em juízo nega que 

estivesse em poder delas, versão que é corroborada por parte das 

testemunhas que alegam ter presenciado a revista realizada no réu sem 

que nada fosse encontrado, mas ainda que ele estivesse com tais 

munições, tenho que os indícios de autoria são demasiadamente frágeis 

para embasar o decreto condenatório pelo crime de furto, mormente diante 

da quantidade de testemunhas que alegam que esse réu não saiu do seu 

local de trabalho desde as 16:00 hs daquele dia.Além disso, o corréu 

Jhonatas admite que ofereceu a arma para que Dwainy e Marciel 

comprassem, pelo que a posse das munições, a meu sentir, até poderiam 

sugerir uma possível receptação, mas não é suficiente para caracterizar, 

nesse contexto, prova suficiente da autoria do crime de furto, pelo que a 

absolvição desse réu é medida que se impõe.b) Quanto ao réu Marciel 

SantosO mesmo vale para esse réu, que segundo as testemunhas, 

inclusive o policial Antônio de Araújo, teria permanecido juntamente com 

Dwainy no Bar Zero Grau durante o período em que se deu o furto, e, 

segundo o corréu Jhonatas, também estaria com Dwainy quando a arma 

lhe fora oferecida para compra.Além disso, nenhum objeto do roubo foi 

encontrado com ele, mas nas “imediações” do local onde ele foi detido. O 

termo imediações é vago. Não há qualquer indicação de distância nos 

autos, e segundo as testemunhas, a arma foi encontrada em uma quitinete 

cuja porta estava arrombada, mas não há qualquer informação quanto a 

quem pertenceria a tal quitinete, nem da relação do acusado com aquele 

local ou com seu morador. Portanto, nessas circunstâncias, tenho que o 

fato de o acusado ter sido detido próximo ao local onde estava a arma, 

não é suficiente para afirmar a sua autoria quanto ao delito de furto, ainda 

mais diante das provas testemunhais no sentido de que esse réu também 

estava no bar Zero Grau no momento do crime, e de que a arma subtraída 

lhe foi oferecida para ser comprada, pelo que ainda que ele tenha estado 

em poder da arma (o que não restou provado), a circunstância remete 

mais à possibilidade de uma receptação do que da sua participação no 

crime de furto.c)Quanto ao acusado Francisco Sidivan de Andrade,Os 
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indícios de autoria contra esse réu são ainda mais frágeis. Segundo o 

policial Antônio Araújo, em diligências encetadas logo após terem 

constatado a ocorrência do furto, a guarnição foi abordada por esse réu, 

que informou que dois indivíduos, Dwainy e Marciel, portavam armas de 

fogo na festa que ocorria no Bar Zero Grau, sendo que uma delas 

apresentava as mesmas características da arma furtada.De início já é de 

se registrar que causa estranheza que alguém que tivesse participação 

no crime fosse espontaneamente avisar os policias sobre quem estava em 

posse da arma, pois ainda que se tratassem de receptadores, haveria 

grande chances de que esses informassem de quem adquiriram a arma, 

elucidando, portanto, a autoria do crime.Os outros indícios de autoria que 

repousariam sobre esse réu, segundo o policial Antônio Araújo relatou em 

juízo, é que o réu Dwainy teria delatado Franscisco como sendo a pessoa 

que lhe ofereceu a arma para comprar juntamente com Jhonatan, e que 

Jhonatan teria confessado que cometeu o furto em companhia de 

Francisco e de dois menores de nome William.Contudo, Dwainy não 

menciona em momento algum, nem no interrogatório prestado na fase 

policial, nem em juízo, que Francisco tenha lhe oferecido a arma de fogo, 

mas tão somente Jhonatan e a pessoa conhecida como “Foguinho”, que 

está identificado às fls. 115, como sendo o menor William Vaz 

Nascimento.De igual forma, Jhonatan em momento algum confessou o 

crime de furto, muito menos que o tenha praticado em companhia desse 

acusado.Assim, não há nos autos nenhum elemento concreto de prova da 

autoria do réu Francisco Sidivan de Andrade quanto a esse crime, sendo 

de rigor a sua absolvição.d)Quanto ao réu Jhonatas Barros Lima Já em 

relação a esse réu a situação é distinta.Os adolescentes William Vaz 

Nascimento e William Cesar de Santana afirmaram em juízo que o viram na 

noite dos fatos, logo após o horário do crime, no Bar Zero Grau, portando 

uma arma preta (mesma característica da arma furtada), dois 

carregadores e um celular, que ele jogava no chão sem demonstrar 

qualquer preocupação.Além disso, os corréus Dwainy Correa Koslowiski 

e Marciel Santos afirmam que Jhonatas lhes teria oferecido a arma para 

que eles comprassem, ainda na festa, mas eles não se interessaram.O 

próprio réu confirma essa informação de que estava com a arma subtraída 

e a ofereceu aos corréus Dwainy e Marciel, mas alega, em juízo, que ela 

lhe havia sido entregue por um colega de trabalho de apelido “Neguinho”, 

ao passo em que na fase inquisitiva (fls. 33/34), alega que quem lhe 

entregou a arma teria sido o adolescente “Foguinho”.Resta evidenciado 

nos autos, portanto, que logo após o furto, o réu Jhonatas foi visto por 

várias pessoas, portando a arma subtraída do Núcleo da Polícia Militar, e 

inclusive ele mesmo confessa ter estado em posse dessa arma.Nesse 

caso, entende a jurisprudência que o ônus da prova se inverte e compete 

ao acusado demonstrar a posse lícita do bem, ou alguma explicação 

plausível que possa ao menos desclassificar a conduta que lhe é 

imputada. Cito:APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO 

REPOUSO NOTURNO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – 

PROVA ORAL CORROBORADA PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA NA 

POSSE DO RÉU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE PROVA 

DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. EXCLUSÃO 

DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – ALEGADO BIS IN IDEM – 

INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES 

TRANSITADAS EM JULGADO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INCIDÊNCIA 

JUSTIFICADA - 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O 

ABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO ART. 33, § 2º “C” do CP – MANUTENÇÃO DO REGIME 

INICIAL SEMIABERTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE ACORDO 

COM O PARECER. 1. A posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do 

ônus da prova, cabendo à ele comprovar a suposta posse lícita do bem 

subtraído da vítima; se não se desincumbiu, a contento, de tal ônus, não 

há falar-se em absolvição; 2. Se o apelante ostenta várias condenações 

transitadas em julgado, elas podem ser utilizadas tanto para exasperação 

da pena-base na análise da circunstancia judicial dos antecedentes, 

quanto para agravar a pena intermediária, com a aplicação da agravante 

da reincidência, inexistindo em tal procedimento. qualquer ofensa ao 

princípio non bis in idem; 3. A reincidência impede que o Apelante seja 

beneficiado com o regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “c”, 

do CP, quando sua pena é igual ou inferior a 4 anos. (TJMT - Ap 

166833/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017)APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE 

PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. 

RES FURTIVA ENCONTRADA EM POSSE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE 

EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MOMENTO 

CONSUMATIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FURTO QUALIFICADO 

TENTADO. COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO AGENTE, 

INDEPENDENTEMENTE DE DESLOCAMENTO OU POSSE MANSA E 

PACÍFICA. CRIME CONSUMADO E NÃO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando a res furtiva é 

encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal 

circunstância, por certo, é suficiente e corrobora a versão deduzida na 

exordial acusatória. A conduta de subtração da coisa alheia (art. 155, do 

Código Penal) se aperfeiçoa no momento em que o agente passa a ter a 

posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que retomada, 

em seguida, por perseguição imediata, tendo em vista ser prescindível o 

deslocamento ou posse mansa e pacífica. Recurso conhecido e 

desprovido.(TJ-PR - ACR: 5058702 PR 0505870-2, Relator: Carlos A. 

Hoffmann, Data de Julgamento: 13/11/2008, 4ª Câmara Criminal, Data de 

Publicação: DJ: 7748)No caso em tela, embora o réu tenha se feito 

acompanhar de advogado constituído nas duas oportunidades em que foi 

interrogado pelo crime de furto, a explicação dada para a posse da arma é 

contraditória, ora afirmando que quem lhe entregou a arma foi o 

adolescente “Foguinho”, ora afirmando que foi um colega de trabalho de 

nome “Neguinho”. Além disso, ele não arrolou nenhuma testemunha que 

corroborasse qualquer uma de suas versões, e nem deu qualquer 

informação quanto a real qualificação do tal “Neguinho”, perdendo, 

portanto, toda a credibilidade.Além disso, ao contrário dos réus Dwainy e 

Marciel, Jhonatas não tem nenhum álibi de que tenha permanecido na festa 

durante o período em que teria ocorrido o crime de furto.Todos esses 

indícios somados levam à uma conclusão lógica de certeza da autoria 

criminosa que se imputa ao réu, valendo lembrar que a prova indiciária 

encontra amparo legal no artigo 239 do CPP, e, não havendo hierarquia 

entre as provas emnosso ordenamento jurídico, válida é a condenação 

com base na prova indiciária:APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO 

QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV CPB - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - 

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - VALOR 

PROBANTE DAS PROVAS INDICIÁRIAS. 1. As provas amealhadas ao 

longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a 

condenação, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi 

comprobatório e de verossimilhança. 2. A prova indiciária integra o rol 

daquelas admitidas no ordenamento processual penal eis que indícios 

múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de 

credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória. 

(TJ-MG - APR: 10024082727868001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 04/10/2013)Quanto às qualificadoras, tenho que deve ser 

afastada aquela referente ao concurso de agentes, pois diante da 

absolvição dos corréus, não há qualquer prova concreta de que o réu 

Jhonatas tenha praticado o crime em companhia de terceiros. Já no que 

tange à qualificadora prevista pelo inciso I, é entendimento pacificado no 

STJ a necessidade de exame de corpo de delito para comprovação da 

qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, já que deixa vestígios, 

e por isso, nos termos expressos dos artigos 158 e 167 do CPP, só 

poderia ser provada por outros meios quando tais vestígios tiverem 

desaparecido, ou quando o exame não puder ser realizado.Tenho, no 

entanto, que o auto de constatação de fls. 38/42, ilustrado por fotografias 

e firmado por investigadora de polícia civil, cuja exigência para o 

provimento do cargo é ter diploma em curso superior (Resolução 

14/2014/CSPJC/MT), é suficiente para suprir a exigência, já que a 

constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não 

demandando  conhec imen tos  t écn i cos  espec í f i cos .Nesse 

sentido:APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – RECURSO 

MINISTERIAL – 1) PLEITO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE 

LAUDO PERICIAL OFICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE 

PROVA – CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELO 

DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DE AGENTES PÚBLICOS – 2) 

AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO DO FURTO – VIABILIDADE – RELEVANTE 

PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO. 1) O 

entendimento jurisprudencial está cerrado no sentido de que se existente 

outros meios de provas aptos a comprovar a qualificadora de rompimento 

de obstáculo, tais como a prova testemunhal, vistoria, fotos, etc, supre a 

ausência de perícia técnica. In casu, restou comprovada a majorante por 

meio da confissão do réu, pelas fotos apresentadas no inquérito policial e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 576 de 832



pelos depoimentos judicializados do agentes públicos que elaboraram auto 

de constatação do local do crime. 2) Para aplicação do privilégio descrito 

no art. 155, § 2º do Código Penal não se leva em consideração apenas o 

valor do bem subtraído, mas o do prejuízo total suportado pela vítima, como 

no caso dos autos em que houve o arrombamento de portas do 

estabelecimento comercial do ofendido. 3) Recurso ministerial provido. (Ap 

78066/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)E o 

referido laudo, ilustrado por fotografias, deixa evidente a caracterização 

da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois embora não 

reste claro pelo laudo ou pelas fotos o arrombamento da janela, o 

arrombamento de uma das portas internas do prédio, que dava para um 

cômodo de onde vários objetos foram subtraídos foram claramente objeto 

de arrombamento, pelo que tenho por pertinente a qualificadora prevista 

pelo artigo 155,§4º, inciso I do CP.De igual forma deve ser reconhecida a 

causa de aumento de pena prevista pelo artigo 155,§1º, visto que o crime 

foi praticado entre as 21:00 e as 23:30 hs, horário que pelos costumes da 

região interiorana onde se deram os fatos, a vigilância está reduzida por 

corresponder ao horário em que a maioria das pessoas está recolhida em 

suas casa para o descanso.Registre-se, por oportuno, que o fato de o 

crime ter se dado em um órgão público não afasta a referida qualificadora, 

pois o objetivo dela não é resguardar o sono da vítima, mas apenar mais 

gravemente o agente que se vale de horário em que a vigilância da vítima e 

dos demais cidadãos está reduzida, já que, em sua maioria estão 

recolhidos para o descanso.Nesse sentido, é o entendimento do 

STJ:HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO 

COMETIDO EMESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO DOCRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO 

NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEASCORPUS DENEGADO. 1. Incide a 

majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é 

cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é 

menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive 

para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de 

pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar 

mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou 

residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, 

efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

4. Habeas corpus denegado.(STJ - HC: 191300 MG 2010/0216339-0, 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2012)Pontuo, finalmente, 

que atualmente pacificou-se no STJ o entendimento de que a majorante 

prevista no §1º do artigo 155 é compatível com o furto qualificado 

(§4º):PENALEPROCESSOPENAL.AGRAVOREGIMENTALNO RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃOAOART.155,§§1ºE 4º, I, DO CP. FURTO 

QUALIFICADO. APLICAÇÃODACAUSADEAUMENTOPELAPRÁTICA DO 

D E L I T O  D U R A N T E  O 

REPOUSONOTURNO.POSSIBILIDADE.AGRAVOREGIMENTALA QUE SE 

NEGA PROVIMENTO.1. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 

do CódigoPenal,queserefere à prática do crime durante o repouso 

noturno-emquehámaiorpossibilidade de êxito na empreitada 

criminosaemrazãodamenor vigilância do bem, mais vulnerável à 

subtração-, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do 

delito de furto.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ- AgRg 

no REsp 1658584 / MGRel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe 

03/05/2017)Posto isto, a condenação do réu Jhonatas Barros Lima pelo 

crime previsto pelo artigo 155,§§1º e 4º, inciso I do CP, é 

imperativa.2)Quanto ao crime de posse ilegal de arma que se imputa ao 

réu Marciel Santos.A materialidade desse delito está demonstrada pelo 

auto de apreensão de fls. 60 e atualmente é pacificada a jurisprudência do 

STJ quanto à desnecessidade da existência do laudo de eficiência das 

armas e munições apreendidas para a comprovação da materialidade 

delitiva:AGRAVOREGIMENTALEMRECURSOESPECIAL.PENALE PROCESSO 

PENAL. TRÁFICO.PROVADAAUTORIAEDA MATERIALIDADE. REEXAME DE 

PROVA.SUMULA7/STJ.PORTEILEGALDE ARMA DE FOGO. 

M A T E R I A L I D A D E .  L A U D O  P E R I C I A L . 

D E S N E C E S S I D A D E . C R I M E D E M E R A C O N D U T A E D E P E R I G O 

ABSTRATO.FALSAIDENTIFICAÇÃOPERANTEAUTORIDADEPOLICIAL. 

FATO TÍPICO.RECURSOESPECIALREPRESENTATIVODECONTROVÉRSIA Nº 

R E S P  1 3 6 2 5 2 4 / M G .  P E N A - B A S E . 

Q U A N T I D A D E E V A R I E D A D E D E S U B S T Â N C I A S 

APREENDIDAS.ARTIGO42DALEI 11.343/06. 1. Cabe ao aplicador da 

lei,nainstânciaordinária,analisaraexistênciadeprovas 

suficientesparaembasarodecretocondenatório, ou a ensejar a 

absolvição,sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir 

asuficiênciaprobatóriaparaacondenação. 2. A Terceira Seção 

destaCortedeJustiça,nojulgamento do EREsp nº 1.005.300/RS, pacificou 

sua jurisprudência no sentido de que o tipo penal de porte 

ilegaldearmadefogoédelitodemera conduta ou de perigo abstrato, sendo 

irrelevante a demonstração de seu caráter ofensivo e prescindível a 

elaboraçãodelaudopericialparaatestara potencialidadelesivada arma 

apreendida e configurar a tipicidade do delito.3.Porocasião do julgamento 

d o  R e c u r s o  E s p e c i a l  R e p r e s e n t a t i v o  d e 

ControvérsianºREsp1362524/MG,oSuperior Tribunal de Justiça pacificou 

sua jurisprudência no sentido de que é típica a conduta de 

seatribuirfalsaidentidadeperantea autoridade policial, não estando a prática 

alcançada pelo princípio da autodefesa.4. A jurisprudência das duas 

T u r m a s  c o m  c o m p e t ê n c i a  e m  m a t é r i a  p e n a l 

desteSuperiorTribunaldeJustiçaéfirme no sentido de que a naturezaea 

quantidade da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.5. Agravo regimental 

improvido.(STJ – AgRg no REsp 1672532/MA. Rel. Maria Thereza de Assis 

Moura. DJe 23/10/2017)A autoria delitiva que se imputa ao réu Marciel 

Santos é inconteste já que ele mesmo admite que sabia da existência das 

munições em sua casa, ainda que alegue que elas pertencessem ao seu 

tio.Como se sabe é irrelevante para a caracterização do crime que o 

agente seja ou não o proprietário da arma ou das munições, bastando que 

o agente tenha dolosamente, ou seja, conscientemente praticado um dos 

núcleos do tipo do artigo 12, o que restou demonstrado no caso em 

testilha, já que o réu sabia da existência das munições em sua casa e 

conscientemente as guardava e mantinha em depósito:APELAÇÃO 

CRIMINAL - USO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES - 

ACUSADO QUE NEGA A REAL PROPRIEDADE DAS ARMAS E MUNIÇÕES - 

INDIFERENTE PENAL - FIGURA TÍPICA QUE PUNE A MERA POSSE DOS 

ARTEFATOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Para a configuração do delito 

de posse irregular de armas e munições pouco importa quem seja o real 

proprietário da arma, sendo, portanto, indiferente o fato de todos os 

artefatos terem sido "herdados" pela família do acusado e ainda não 

partilhados - o que interessa para o tipo é se o réu de fato as possuía, ou 

não, ilegalmente. ( (TJ-MG - APR: 10384110035019001 MG, Relator: 

Cássio Salomé, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2013)A tese sustentada 

pela defesa de atipicidade da conduta pelo fato de não terem sido 

apreendidas armas de calibres correspondentes às das munições não 

prospera.É pacífico o entendimento de que o crime de posse de munições 

é de mera conduta e de perigo abstrato, e por isso independe do porte 

concomitante da arma para a sua configuração:“A teor dos precedentes 

desta Corte, o porte ilegal de munição, ainda que não associado a arma de 

fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a 

paz social. Por tal razão, em princípio, é incabível a aplicação do princípio 

da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. A 

sentença descreve a apreensão em poder do acusado de seis munições 

de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou 

regulamentar, o que é suficiente para caracterizar a tipicidade material da 

conduta, pois a natureza dos projéteis não estava descaracterizada 

mediante utilização em obra de arte, para confecção de chaveiro etc.” 

(STJ - AgRg no REsp 1.621.389/RS, DJe 01/08/2017).Posto isto, a 

condenação do réu Marciel Santos por esse crime é medida que se 

impõe.3)Quanto ao crime de falsa identidade imputado ao réu Jhonatas 

Barros Lima A materialidade e autoria do crime previsto pelo artigo 307 

estão suficientemente demonstradas pelos relatos das testemunhas 

Jodival Dias Valadares e Antônio de Araújo, no sentido de que o acusado 

se identificou a eles, policiais militares como “Diego Costa Almeida”, 

conduta que repetiu à escrivã da policia civil, tanto que consta esse nome 

no termo de interrogatório de fls. 32/34.Além disso, a própria existência 

desse documento e da nota de culpa de fls. 35, provam a materialidade e a 

autoria delitiva desse crime, já que o réu os assinou com o nome falso de 

Diego Costa Almeida, quando na realidade se chama Jhonata Barros Lima, 

conforme provam os documentos de fls. 149.A tese sustentada pela 

defesa técnica quanto à atipicidade da conduta, e pelo próprio réu no 

sentido de que não mentiu o nome, mas os policiais é que erraram a sua 

qualificação, e que ele inclusive os teria alertado quanto ao equívoco, não 

prosperam.A jurisprudência é pacífica quanto à não estar inserido no 

direito de autodefesa do réu a atribuição de falsa identidade, como forma 

de furtar-se à aplicação da lei, com a ocultação de seus antecedentes 
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criminais.O réu tem direito constitucional ao silêncio, mas não tem o direito 

de mentir sobre a sua identidade, causando prejuízo à ordem e quiçá a 

terceiros.O entendimento quanto à tipicidade da conduta é até mesmo 

sumulado pelo STJ:Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa 

identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de 

alegada autodefesa.STJ. 3ª Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 

6/4/2015Já o dolo na conduta é evidente, primeiro porque é pouco crível 

que os policiais tenham incorrido em erro atribuindo ao réu um nome 

totalmente diferente do verdadeiro, e segundo e principalmente porque o 

réu assinou os documentos 32/35, por extenso, como Diego Costa 

Almeida, evidenciado o seu dolo de atribuir-se a falsa identidade.Por todo 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA: 1) 

CONDENAR o réu Jhonata Barros Lima, devidamente qualificado na inicial, 

pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, e pelo 

artigo 307, na forma do artigo 69 Código Penal;2) CONDENAR o réu Marciel 

Santos, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

artigo 12 da Lei 10826/03;3) ABSOLVER os réus Marciel Santos, Dwainy 

Correa Koslowski e Francisco Sidivan de Andrade da acusação quanto à 

prática do crime previsto pelo artigo 155,§§1º e 4º, incisos I e IV, por três 

vezes, na forma do artigo 70 do CP, forte no artigo 386, inciso V do 

CPPPasso à dosimetria das penas dos réus condenados:1)Quanto ao réu 

Jhonatas de Barros Lima1.1)Quanto ao crime de furto qualificado majorado 

(Art. 155,§1º e §4º, inciso I do CP)O crime previsto pelo artigo 155, §4º, 

inciso I, do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.A 

culpabilidade do réu é acentuada, notadamente diante da audácia de ter 

cometido o crime contra o Núcleo da Polícia Militar. Conduta audaz, que 

demonstra total desrespeito à ordem e à autoridade da polícia, aumentando 

sensivelmente a sua reprovabilidade.Analisando a certidão de 

antecedentes criminais retro verifica-se que o acusado atualmente conta 

com sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime 

previsto pelo artigo 155,§1º e 4º, inciso II do CP, por três vezes, em 

concurso formal, proferida nos autos 26398 da Comarca de 

Tabaporã/MT.Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, 

verifica-se que a referida sentença transitou em julgado em 29/05/2017, 

posteriormente, portanto, ao fato cometido neste feito. Todavia, a 

sentença se refere a fato cometido anteriormente ao apurado nestes 

autos, mais precisamente em 16/12/2016, razão pela qual, segundo a 

jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, embora não gere 

r e i n c i d ê n c i a ,  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  m a u s 

antecedentes:Cito:HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL 

DA RELATORA. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. 

CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. 

IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...). A 

condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao 

crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 

Precedentes.(...). 5. Ordem de habeas corpus não conhecida.(STJ - HC: 

262254 SP 2012/0273044-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

17/02/2014)Exceto pelos antecedentes criminais, não há nos autos 

elementos capazes de desabonar a conduta social do réu, nem que 

permitam traçar um perfil prejudicial da sua personalidade, e pela vedação 

ao bis in idem, inviável que essa mesma circunstância seja duplamente 

considerada.Os motivos do crime são os próprios da espécie: a obtenção 

de lucro fácil.Reservado meu entendimento pessoal, sigo a jurisprudência 

majoritária em especial do Tribunal de Justiça de nosso Estado e do STJ, 

no sentido de que as consequências são inerentes ao tipo penal, não 

devendo a não recuperação de parte dos bens ser considerada como 

consequência negativa:AGRAVOREGIMENTALNOHABEAS CORPUS. 

ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.RECURSO DA ACUSAÇÃO. 

PLEITO DE VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO 

CRIMEEMRAZÃODAAUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA 

PARA ELEVARA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.Comefeito,ofato de a res furtiva não 

haver sido totalmente restituída à vítima, por si só, não configura 

fundamentação idônea a autorizaraelevaçãodareprimendaacimadomínimo 

l e g a l m e n t e  p r e v i s t o  p a r a  o  c r i m e  p a t r i m o n i a l . 

Precedentes.2.Adecisãoagravadafoi proferida de acordo com o 

entendimento firmadopelaJurisprudência deste Sodalício devendo, 

portanto, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.3. Agravo 

regimental improvido.(STJ - AgRg no HC 384628 / PE. Rel. Ministro JORGE 

MUSSI (1138). DJe 13/06/2017)Quanto às circunstâncias, tenho que além 

daquelas que já servem para qualificar e majorar o delito, deve ser 

considerado o fato de o acusado ter subtraído armas, carregadores e 

munições, cuja posse ou porte em si constituem crime, e representam 

perigo abstrato à toda a sociedade.O comportamento da vítima, em nada 

contribuiu para o delito, já que os policiais estavam trabalhando em rondas 

durante a ação criminosa. Assim, considerando as modulares expostas, 

tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base 

de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Não há circunstâncias 

agravantes ou atenuantes.Finalmente incide a causa de aumento de pena 

em padrão fixo de 1/3 (um terço) prevista pelo §1º do artigo 155, já que o 

crime foi cometido durante o repouso noturno, atingindo, portanto, o 

montante de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que converto 

em definitiva para este crime à mingua de outras causas especiais de 

aumento ou diminuição da pena.Considerando que a pena cumulativa de 

multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a 

estabeleço em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.O valor do 

dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que indique que a 

situação financeira do acusado possa suportar condenação 

maior.2)Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP).O artigo 307 

do CP prevê pena de detenção de 03 (três) a 01 (um) ano ou multa.A 

culpabilidade do agente, a meu sentir, se revela superior àquela encerrada 

pelo próprio tipo penal, já que o acusado atribuiu-se falsa identidade não a 

qualquer pessoa ou esperando obter qualquer tipo de vantagem como 

exige o tipo, mas o fez perante as autoridades policiais militar e civil, 

visando furtar-se à aplicação da lei penal, o que aumenta a 

reprovabilidade da sua conduta.Analisando a certidão de antecedentes 

criminais retro verifica-se que o acusado atualmente contacom sentença 

condenatória transitada em julgado pela prática do crime previsto pelo 

artigo 155,§1º e 4º, inciso II do CP, por três vezes, em concurso formal, 

proferida nos autos 26398 da Comarca de Tabaporã.Em consulta ao sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que a referida sentença 

transitou em julgado em 29/05/2017, posteriormente, portanto, ao fato 

cometido neste feito. Todavia, a sentença se refere a fato cometido 

anteriormente ao apurado nestes autos, mais precisamente em 

16/12/2016, razão pela qual, segundo a jurisprudência pacífica dos 

Tribunais Superiores, embora não gere reincidência, pode ser considerada 

como maus antecedentes.Exceto pelos antecedentes criminais, não há 

nos autos elementos capazes de desabonar a conduta social do réu, nem 

que permitam traçar um perfil prejudicial da sua personalidade, e pela 

vedação ao bis in idem, inviável que essa mesma circunstância seja 

duplamente considerada.Os motivos do crime são os normais do tipo: a 

obtenção de vantagem ilícita, e ainda que essa vantagem no caso 

concreto fosse em detrimento de toda a sociedade, essa circunstância já 

foi considerada na culpabilidade do agente, não devendo ser novamente 

considerada na aplicação da pena, para que não se incorra em bis in 

idem.As circunstâncias do crime não apresentam destaques que possam 

influir na aplicação da pena.As consequências do crime não foram 

graves, pois logo se descobriu a real identidade do agente.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) meses de 

detenção, sendo insuficiente a aplicação da pena exclusiva de multa, face 

à culpabilidade acentuada do agente.Não há agravantes ou atenuantes 

quanto a esse fato, notadamente a da confissão, já que o réu nega que 

tenha se atribuído identidade falsa, alegando que os policiais incidiram em 

erro na grafia de seu nome, e que ele apenas se omitiu em corrigi-los. A 

conduta por ele confessada, portanto, não se amolda ao tipo penal pelo 

qual foi condenado, pelo que não deve ser reconhecida a atenuante da 

confissão no caso concreto.Não existem causas especiais de aumento ou 

de diminuição em relação a esse crime, pelo que converto em definitiva a 

pena de 05 (cinco) meses de detenção por esse delito.3)Do concurso 

material.Embora restado evidenciado o concurso material entre os dois 

crimes praticados, a impor a soma das penas aplicadas, conforme 

disposição do artigo 69 do CP, inviável in casu o somatório das penas 

privativas de liberdade apenadas com reclusão e com detenção, ao menos 

na sentença, sem prejuízo de sua unificação pelo Juízo da Execução, 

conforme autoriza o artigo 111 da LEP.Nesse sentido:APELAÇÃO 

CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - RESISTÊNCIA - AMEAÇA - PROVA DOS 

AUTOS - CONCURSO MATERIAL - PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - 
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FUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

SUBSTITUTIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FIXAÇÃO - 

RETIFICAÇÃO. - Comprovadas as materialidades delitivas bem como a 

autoria dos crimes praticados pelo acusado através do robusto acervo 

probatório, em especial, pelos relatos testemunhais, impossível a 

absolvição. - Os policiais militares são servidores públicos credenciados a 

prevenir e reprimir a criminalidade; portanto, seus depoimentos, não 

contraditados, se inteiramente convincentes e idôneos. - A pena de 

detenção não se funde na pena de reclusão em virtude da incidência dos 

efeitos do concurso material de crimes. - Para a exasperação da pena de 

prestação pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade, é 

necessária a valoração motivada dos referenciais judicial do condenado e 

sua capacidade econômica.(TJ-MG - APR: 10019170001325001 MG, 

Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 22/11/2017, Câmaras 

Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2017)Isto 

posto, para a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

pela prática do crime previsto pelo artigo 155,§§1º e 4º, I do CP, nos 

termos do artigo 33 do CP, seria o caso de aplicação do regime inicial 

semiaberto, mas como, o réu permaneceu preso provisoriamente por 10 

(dez) meses, período superior a 1/6 da pena aplicada que é a fração 

correspondente ao direito de progressão do regime de pena desse crime, 

nos termos do artigo 387,§2º do CPP, aplico ao acusado o regime inicial 

ABERTO para o cumprimento dessa pena.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO. Dispõe o 

§ 2º do art. 387 do CPP que: “§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade.” Para se garantir a individualização da pena e isonomia no 

tratamento dos condenados, na fase de cumprimento da reprimenda, 

necessário que se faça sinonímia entre a detração e as regras de 

progressão de regime. O regime inicial de cumprimento poderá sofrer 

alteração quando o réu permaneceu preso preventivamente no curso do 

processo, por período superior a 1/6 (um sexto) da pena (nos crimes 

comuns), por força do que determina o § 2º do art. 387 do CPP. Inexiste 

omissão ou contradição no julgado quando a Turma se pronunciou sobre 

todos os pontos discutidos na apelação e expôs claramente nas razões 

de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Embargos 

conhecidos e desprovidos.(TJ-DF - EMD1: 201307101866831 Apelação 

Criminal, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 27/11/2014, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2014 . Pág.: 

189)Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada. Inviável 

também o sursis pela mesma razão.Quanto à pena de 05 (cinco) meses de 

detenção, pela prática do crime previsto pelo artigo 307 do CP, estabeleço 

ao condenado o regime inicial ABERTO para o cumprimento da 

pena.Igualmente para esse crime, deixo de aplicar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a 

culpabilidade e os maus antecedentes do agente indicam que a medida 

seria insuficiente (art. 44, inciso III do CP).Pelas mesmas razões, incabível 

o sursis (art. 77, II do CP).Quanto a essa pena, o tempo que o acusado 

permaneceu preso provisoriamente não interfere na fixação do regime 

inicial de cumprimento (art. 387,§2º do CPP), sem prejuízo da aplicação da 

detração pelo Juízo da Execução.Consoante entendimento do STJ, 

considerando o regime inicial de cumprimento das penas impostas, 

segundo o princípio da proporcionalidade, concedo-lhe o direito de 

recorrer em liberdade desta sentença, até porque os motivos que levaram 

à sua prisão processual não resistem diante da reprimenda mais branda 

ora imposta, que na prática é cumprida nesta comarca nos moldes do 

livramento condicional, à falta de qualquer estrutura do Estado para o 

cumprimento da pena no regime aberto. Expeça-se alvará de soltura para 

que o réu Jhonatas de Barros Lima seja incontinenti colocado em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.2) Quanto ao réu Marciel 

SantosO crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 prevê pena de 01 

(um) a 03 (três) anos de detenção e multa.A culpabilidade do agente, a 

meu sentir, excede ao normal do tipo penal, em razão da grande 

quantidade de munições apreendidas de calibres diferentes (28 munições 

calibre 38 e 29 munições calibre 22).O réu é primário e não ostenta 

antecedentes criminais.Sem elementos nos autos sobre a sua 

personalidade ou conduta social.Os motivos do crime não restaram 

demonstrados.As consequências e circunstâncias não guardam 

especificações capazes de influir na aplicação da pena.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) 

meses de detenção.Reconheço a incidência de duas circunstâncias 

atenuantes da pena, quais sejam a menoridade relativa, visto que o réu 

tinha menos de 21 anos na data do crime, e a confissão espontânea, pois 

embora ele tenha negado a propriedade das munições, admitiu em juízo 

que sabia da existência delas guardadas em sua casa. Em razão delas, 

diminuo a pena-base em 1/6(um sexto), que corresponde a 02 meses e 15 

dias em relação à primeira, e em 15 dias em relação à segunda, 

retornando ao mínimo legal de 01 (um) ano de detenção. Justifico a 

impossibilidade de realizar diminuição maior no disposto pela Súmula 231 

do STJ.Não há agravantes.Tampouco causas de aumento ou de 

diminuição da pena, pelo que converto em de definitiva a pena de 01 (um) 

ano de detenção, para esse crime.Considerando que a pena cumulativa de 

multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a 

estabeleço em 10 (dez) dias-multa.O valor do dia-multa deve ser calculado 

à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de 

não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do 

acusado possa suportar condenação maior.Preenchidos os requisitos do 

artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma 

pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo a ser destinada à instituição 

assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.O réu poderá recorrer 

em liberdade da presente sentença, já que inexistem motivos capazes de 

ensejar a decretação de sua prisão preventiva, notadamente diante da 

pena que ora lhe é imposta.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

lancem-se os nomes dos réus condenados no rol dos culpados e 

expeçam-se guias de execução penal definitivas, formando-se os 

respectivos processos de execução penal.Oficie-se, ainda, ao Juízo de 

seus domicílios eleitorais para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Deixo de condenar 

os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais, já que 

defendidos pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência 

econômica. Nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino o 

perdimento das munições apreendidas em poder do réu Marciel Santos em 

favor da União, determinando que sejam encaminhadas ao Comando do 

Exército para destruição ou doação.Após, arquivem-se.Nova Mutum, 16 

de janeiro de 2017.Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 21 de abril de 2018

Joemir Boabaid de BritoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96483 Nr: 4068-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mendes da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTONIO MENDES DA SILVA 

JUNIOR, Filiação: Maria Aparecida Pereira Mendes e José Antonio Mendes, 

data de nascimento: 21/04/1989, brasileiro(a), natural de Montes 

Claros-MG, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, cima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...)", vem oferecer DENUNCIA em desfavor JOSE 

ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR (...) Consta do procedimento 

investigativo que, no dia 07 de setembro de 2016, por volta das 18h20min, 
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na Praça do bairro Alto da Colina II, nesta cidade e comarca de Nova 

Mutum/MT, JOSE ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR, comvontade livre e 

consciente do carater ilicito de sua conduta, trazia consigo 01 (UMA) 

PEDRA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO "PASTA 

BASE" DE APROXIMADAMENTE 1,5 G (UM GRAMA E MEIO) E 02 (DUAS) 

TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO 

"MACONHA" DE APROXIMADAMENTE 4,2 (QUATRO GRAMAS E DOIS 

MILIGRAMAS) SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM 

DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAR. Aflora do autuado que, na data 

encimada, os policiais militares receberam denuncia de que na praça 

acima indicada havia um individuo promovendo a venda ilicita de 

entorpecentes, razão pela qual dirigiram-se até aquele local. Na ocasião, 

abordaram o increpado e verificaram que este trazia consigo as 

substâncias entorpecentes acima descritas. Diante disso realizou-se a 

prisão em flagrante do denunciado. Pelo exposto, DENUNCIO JOSE 

ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR, como incurso no art. 33, caput, da 

Lei 11.343/06 e anexo I da Portaria 344/1999 da ANVISA (...). Nova 

Mutum/MT, 26 de semtembro de 2016.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista o oferecimento da 

denúncia, notifique-se o denunciado, para que nos termos do art. 55, 

caput, da Lei nº. 11.343/2006 apresente defesa prévia no prazo de 10 

(dez) dias. Na oportunidade, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, consignando 

as suas razões.Decorrido o prazo sem manifestação ou caso os 

denunciados manifestem suas vontades de serem patrocinado por 

defensor dativo, NOMEIO desde já a Defensoria Pública para proceder as 

suas defesas, devendo o Defensor atuante na Comarca ser intimado para 

apresentar defesa prévia no mesmo prazo. (10 dias, art. 396-A, §2º, 

CPP)Oficie-se ao Instituto Estadual de Identificação de Mato Grosso, bem 

como o Nacional de Brasília, solicitando Folha de Antecedentes Criminais 

em desfavor do indiciado.Junte-se o laudo toxicológico definitivo da 

substância entorpecente apreendida.Notifique-se e após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 08 de agosto de 2017

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107259 Nr: 4588-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor dos Santos, Wendel Santos da 

Silva, Jeferson Junior Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 P. R. I. C.Após a confirmação desta sentença em segunda instância, caso 

ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, expeça-se guia de 

execução provisória da pena, a teor do entendimento exarado no HC 

126292 do STF.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se a guia 

definitiva.Lancem-se o nome do réu condenado no rol dos culpados. 

Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 

15. III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento 

ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT. 

Comuniquem-se os órgãos de registro. Após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nova 

Mutum, 27 de março de 2018.Ana Helena Alves Porcel RonkoskiJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113768 Nr: 632-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Processo n.º: 632-52.2018.811.0086

Código 113768

Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de José 

Carlos Morais dos Santos, pela suposta prática do crime previsto no art. 

217-A, “caput”, c.c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas 

vezes.

 O acusado foi devidamente citado (fl. 67), pelo que a Defesa apresentou 

resposta à acusação às fls. 95/101, arguindo, preliminarmente, a inépcia 

da inicial acusatória.

É o breve relatório.

 Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se 

a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a 

real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação 

do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 16 maio de 2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

GABARITO PROVISÓRIO - torna público o GABARITO PROVISÓRIO da 

prova objetiva do Processo Seletivo para credenciamento de Juiz Leigo 

para a Comarca de Nova Xavantina-MT.

* O Gabarito Prvisório completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62930 Nr: 1609-48.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a MARIA APARECIDA DE JESUS, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do ajuizamento da ação (27/06/2013 – fl. 05), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §
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§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter 

alimentar, confirmo a tutela antecipada concedida na sentença de fls. 

89/90, devendo o requerido manter o benefício implantado.As parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos 

vencimentos e de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta 

data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e 

no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurada: Maria Aparecida de Jesus; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 27/06/2013 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36000 Nr: 2073-77.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES RIBEIRO, JOSE MENDES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, FABRICIO GONÇALVES - OAB:8.625-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial que Cooperativa de Crédito 

Rural do Araguai (SICREDI ARAGUAIA) promove em desfavor de Pedro 

Gomes Ribeiro e José Mendes da Silva, em que, no curso da demanda, 

sobreveio notícia de que a parte executada quitou a dívida, requestando, a 

exequente, pela extinção da obrigação (fl. 124).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Tendo em vista o adimplemento do débito perseguido por objeto do 

presente feito, tal como informado pelo próprio exequente à fl. 124, não há 

óbice à extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivo.

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Deixo de efetuar a baixa na restrição efetuada à fl. 114, eis que diz 

respeito a outro feito (Código nº 61570).

Custas e honorários conforme acordado à fl. 119 (item “8”).

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64583 Nr: 86-64.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo extinto o 

feito com resolução de mérito.Em consequência, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo executado/impugnante à fl. 119:a)Valor principal: R$ 

3.297,11 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e onze 

centavos);b)Honorários advocatícios: R$ 329,71 (trezentos e vinte e nove 

reais e setenta e um centavos).Condeno o impugnado/exequente ao 

pagamento das custas processuais eventualmente acrescidas com o 

presente incidente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (R$ 

15.735,71), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária, na forma da lei (art. 98, §3º, CPC).Transitada em 

julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma individualizada, ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60588 Nr: 1687-76.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez de 

segurado especial proposta por JONAS FERREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos qualificados, em que, 

em síntese, afirma ser trabalhador rural e, portanto, segurado especial do 

requerido, encontrando-se acometido de incapacidade permanente, pelo 

fato de ser cego de seu olho esquerdo e possuir apenas 20% de visão no 

olho direito.

Inicial e documentos às fls. 05/27, contestada às fls. 45/74, oportunidade 

em que o requerido se limitou a apresentar questões preliminares, não se 

manifestando quanto ao mérito.

Audiência instrutória às fls. 86/88.

Laudo de exame pericial acostado às fls. 92/93.

O feito foi sentenciado às fls. 97/99, “decisum” que foi atacado via 

Apelação, fls. 101/118.

Às fls. 135/137 consta decisão do eg. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, tendo sido determinado o retorno do feito a este juízo “a 

quo”, a fim de que fossem adotadas as providências estabelecidas no RE 

631.240/MG. Restou determinado, ainda, que após a comprovação do 

indeferimento do pedido administrativo ou de ausência de responsa 

administrativa no prazo de 90 (noventa) dias, deveria ser realizada a 

certificação nos autos e o processo restituído ao Tribunal (fl. 136vº).

Retornado os autos, o Requerente comprovou a impossibilidade de juntar 

requerimento administrativo (fl. 144), haja vista a negativa do requerido 

sob o fundamento de que o autor já recebe o benefício em razão da 

incapacidade.

 Novamente citado, o requerido apresentou contestação de mérito às fls. 

149/162, pugnando pela improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada às fls. 163/164.

Vieram-me os autos conclusos.

Considerando a determinação de fl. 136vº do eg. TRF-1ª Região, chamo o 

feito à ordem e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requisição supracitada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 778-97.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente o pedido realizado pelo embargante e, por 

conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, “ex vi” do 

art. 487, inciso I, do CPC.Homologo os cálculos apresentados às fls. 
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151/152.Isento o executado, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do 

pagamento das custas, na forma da pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado 

do Mato Grosso.Condeno o executado, Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% sobre o valor da multa descrita à fl. 150, em consonância com o 

art. 85, §3°, I, do CPC. Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios 

requisitórios de forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, um em nome da exequente, Sra. Maria Silva Reis, e outro em nome 

de seu advogado, Dr. Helton Carlos de Medeiros Filho.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 1232-77.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a NEUZA SANTANA DOS SANTOS, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do ajuizamento da ação (17/05/2013 – fl. 05), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter 

alimentar, confirmo a tutela antecipada concedida na sentença de fls. 

81/82, devendo o requerido manter o benefício implantado.As parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos 

vencimentos e de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta 

data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e 

no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurada: Neuza Santana dos Santos; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 17/05/2013 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64708 Nr: 200-03.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGILO ROSENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a OGILO ROSENO DE SOUZA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do ajuizamento da ação (31/01/2014 – fl. 05), conforme 

disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter alimentar, confirmo 

a tutela antecipada concedida na sentença de fls. 75/76, devendo o 

requerido manter o benefício implantado.As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e 

de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 

85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurada: Ogilo Roseno de Souza; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 31/01/2014 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65769 Nr: 1078-25.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 220, determinando a intimação do 

denunciado para comprovar o recolhimento da segunda parcela da 

condição imposta na letra "c", bem como que retome ao cumprimento da 

obrigação descrita na letra "a", ambas referentes à decisão de ref. 207.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2384-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, ao prazo de 10 dias, comprove o 

indeferimento do requerimento administrativo, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovado, determino a citação o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos termos do RE 631.240.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64744 Nr: 231-23.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENICIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Benício Rodrigues de Souza, em que, sustenta, em 

síntese, excesso de execução no montante de R$ 6.715,36 (seis mil 

setecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), decorrente da 

utilização, pela exequente, de data de início do benefício (DIB) errônea, 

bem como observa a utilização da parte autora de um índice diverso do 

que estabelecido no acordão transitado em julgado, além do cálculo 
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incorreto dos honorários advocatícios que utilizou a porcentagem a partir 

do mês de abril de 2015, porém devendo ser calculado sobre as parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 188).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado no acórdão de fls. 182/183, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fls. 184/185.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 184/185.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 182v), 

ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Transito em julgado, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor (RPV)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60581 Nr: 1677-32.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES CABRAL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

exequente à fl. 80 com as seguintes ressalvas:a)Valor principal: R$ 

2.054,80 (dois mil e cinquenta e quatro reais e oitenta 

centavos);b)Honorários advocatícios: R$ 205,48 (duzentos e cinco reais e 

quarenta e oito centavos);c)Multa em razão do descumprimento da tutela 

antecipada no valor de R$ 2.054,80 (dois mil e cinquenta e quatro reais e 

oitenta centavos).Isento o executado, Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, do pagamento das custas, na forma da pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o executado, Instituto Nacional 

do Seguro Social-INSS, ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado como excesso 

de execução (R$ 9.378,80 – fl. 84), em consonância com o art. 85, §3°, I, 

do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de 

forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Transitada 

em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios ao Egrégio Tribunal 

Federal da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 1932-53.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não há juntada de comprovante de indeferimento do 

pedido administrativo formulado pelo autor, no que tange ao amparo 

assistencial pretendido, bem como o disposto no RE 631.240/MG, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar o referido 

comprovante, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada, atento ao RE 631.240, cite-se o Requerido para apresentar 

contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183), ficando ciente de que, não respondendo, ser-lhe-á decretada a 

revelia, sem aplicação dos efeitos constantes do art. 344 do CPC, por se 

tratar de entidade autárquica e, portanto, ser indisponível seu patrimônio 

(art. 345, II, CPC).

 Decorrido o prazo com apresentação de defesa pelo requerido, intime-se 

a Requerente, na pessoa de seu advogado, para presentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94649 Nr: 5261-34.2017.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SATYRO PEREIRA DA SILVA, 

ESPOLIO DE TEREZA PEREIRA BELEM, JOSÉ PERERIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PERERIA DA SILVA, Cpf: 

01647101166, Rg: 2270404-3, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A ABERTURA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DO 

ESPÓLIO DO SR. SATYRO PEREIRA DA SILVA e TEREZA PEREIRA BELEM, 

com fulcro no art. 616, II, do Código de Processo Civil, pelos seguintes 

fatos e fundamentos:

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a tentativa de citação 

pessoal de José Pereira da Silva foi infrutífera, conforme documento de 

ref. 26, defiro o pedido de citação por edital, devendo ser expedido o edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Em seguida, verificando-se que transcorreu 

o prazo do edital e a parte mantendo-se inerte, decretar-se-á a revelia e, 

nos termos da Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, será nomeado o Defensor Público com atribuição nesta 

Comarca como curador especial para o revel citado por edital.No mais, 

conforme determinado na decisão de ref. 14, intimem-se a Fazenda 

Pública e o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 19 de abril de 2018

Nirton Pereira de AraújoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1919-54.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPARINA MARÇAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve apresentação do comprovante de indeferimento do requerimento 

administrativo à fl. 145.

 Passo ao cumprimento do entendimento do Supremo Tribunal Federal, RE 

631.240.
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 Cite-se o Requerido para apresentar contestação no prazo de quinze dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando ciente de que, não 

respondendo, ser-lhe-á decretada a revelia, sem aplicação dos efeitos 

constantes do art. 344 do CPC, por se tratar de entidade autárquica e, 

portanto, ser indisponível seu patrimônio (art. 345, II, CPC).

 Decorrido o prazo com apresentação de defesa pelo requerido, intime-se 

a Requerente, na pessoa de seu advogado, para presentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86226 Nr: 305-72.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA AEROAGRICOLA LTDA, CASSIANO 

COUTO FINATTI, MAURO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que no pazo de 10(dez)dias, 

proceder com a retirada da carta precatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 102474 Nr: 1780-29.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 165118.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 13/06/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76628 Nr: 368-34.2016.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 INTIMAÇÃO do Dr. Sebastião Carlos Toledo, advogado do adolecsente, 

pela 2ª vez para apresentação das alegações no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 2893-33.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA RIBEIRO, ALEXANDRE 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de correspondência devolvida de fls. 14v, constando "não existe o 

numero"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22249 Nr: 728-81.2007.811.0012

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S/A, RUY 

CARLOS DOMINGOS, JOSÉ LUIZ SILVANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO DA COSTA GALVÃO 

JUNIOR - OAB:82.620-SP, JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 Vistos.

Ante a notícia do óbito do requerido Ruy Carlos Domingos (fl. 216), 

suspendo o curso do presente feito por 2 (dois) meses (art. 313, §2º, I do 

CPC) e determino ao autor que, no mesmo prazo, promova a regularização 

do polo passivo, incluindo os herdeiros deste e os respectivos endereços 

a fim de que sejam efetuadas as respectivas citações.

 Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13710 Nr: 181-12.2005.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - 

OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 

os semoventes objetos do feito (art. 538, CPC), sob pena de busca e 

apreensão dos bens, observando-se o disposto nos parágrafos do art. 

538 do CPC, ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento da quantia 

discriminada à fl. 419, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 538 sem a entrega dos semoventes, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, CPC).

Decorrido o prazo para entrega retrocitado, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100915 Nr: 954-03.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI IRINEU ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DUTRA FRAGA, THYELLE DUTRA DA 

ROSA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revogo a decisão de ref. 5, eis que lançada equivocadamente no 

presente feito.

Determino a intimação da parte autora para emendar a inicial e esclarecer 

os pedidos formulados na presente ação, uma vez que dos fatos e 

fundamentos narrados não decorre logicamente o pedido, nos termos do 

art. 319, inciso III, e 321 do Código de Processo Civil.

A parte deverá esclarecer se pretende que o feito siga o rito de 

execução, de conhecimento ou de pedido cautelar em caráter 

antecedente, adaptando os pedidos de acordo com o rito escolhido.
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Concedo o prazo de quinze dias para manifestação, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-38.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CONCEICAO RODRIGUES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR MIGUEL PINTO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 23 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000251-89.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALLEGO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARIN OAB - SP264984 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO MELRO (RÉU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 07h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 23 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64096 Nr: 2835-88.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ SAVIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos etc.

A presente ação penal teve início com o oferecimento de denúncia pelo 

órgão de execução do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de Carlos José Savio de Carvalho, brasileiro, 

residente à Rua Pires do Rio, n°134, bairro Tonetto, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 310, caput, da Lei 9.503/97.

A exordial acusatória narra ter o acusado, em 10.10.2013, entregue 

veículo automotor a pessoa não habilitada que posteriormente veio a se 

envolver em um acidente no cruzamento da Rua Jaciara com a Rua 

Sarandi, bairro Novo Horizonte, nesta mesma comarca.

A denúncia foi recebida em 31.03.2016 (fls. 57). O réu compareceu 

espontaneamente e apresentou resposta à acusação por intermédio de 

seu advogado (fls. 44/46).

 Não concorrendo nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento. (fls. 96).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas testemunhas (fls. 81/82, 97 

e 99) e realizado o interrogatório judicial do acusado (fls. 98), tendo sido 

dispensadas as oitivas das demais testemunhas. Inexistindo 

requerimentos de diligências, a fase instrutória foi encerrada.

O Ministério Público e a Defesa, em alegações finais, pediram pela 

improcedência dos pedidos contidos na denúncia. (fls. 102/104 e 

106/107).

É o relatório. Decido.

Após realizar uma leitura atenta dos autos e observar certos aspectos 

relevantes do conjunto probatório cheguei a conclusão de que eles não 

conduzem à convicção da responsabilidade penal do acusado Carlos José 

Savio de Carvalho, de modo que observo ser necessária a absolvição.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Fausto Ernane Rodrigues Oliveira 

declarou que na época era encarregado de carregamento, e, como 

precisava realizar a entrega rápido, pegou o caminhão, esclarecendo que 

a chave estava na ignição.

Durante seu interrogatório judicial, o acusado Carlos José Savio de 

Carvalho negou os fatos, dizendo que apenas determinou a Fausto que 

mandasse o caminhão para fazer a higienização, contudo, não o viu 

pegando o veículo.

A negativa do acusado e as demais provas indicam ser a absolvição a 

medida mais adequada para o caso, sendo certo que a imputação que 

recai sobre o acusado baseia-se em indícios frágeis para imputar o crime 

descrito na denúncia.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não 

confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos 

desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências 

dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a 

absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. 

(STJ. AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Com isso, a meu ver, neste caso, ante a precariedade da prova 

jurisdicionalizada, sinceramente fico na dúvida se o acusado praticou ou 

não o fato narrado na denúncia. Não há dúvidas de que uma condenação 

é coisa séria e deixa registros indeléveis na pessoa, sendo que para que 

ela ocorra é imprescindível que haja prova plena que dê ao julgador uma 

certeza absoluta da autoria.

 Em casos como o presente, onde o conjunto probatório é frágil fica aquela 

dúvida se está colocando um inocente na cadeia ou um culpado na rua e 

nesse caso opto em favor do acusado, já que o indício não se 

transformou em prova.

Não restando comprovada, portanto, a efetiva autoria do acusado no 

crime há que se absolvê-lo, pois, como dito, no processo penal vigora o 

princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova 

deve ser clara, certa e indiscutível, não bastando a possibilidade da 

autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo 

princípio do in dubio pro reo.

Posto isso, julgo improcedente a ação penal para absolver o acusado 

Carlos José Savio de Carvalho, (brasileiro, casado, nascido aos 

22/01/1963 em Santa Rita do Araguaia/GO, filho de Manoel Martins de 

Carvalho e Corina Luiza de Oliveira Carvalho, residente e domiciliado na 

rua Pires do Rio, n°134, Bairro Tonetto, Nova Xavantina/MT), o que faço 

com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se o resultado ao 

Instituto de Identificação deste Estado, ao Instituto de Identificação Cível e 

Criminal Nacional, procedendo-se a posterior arquivamento dos autos com 

baixa na distribuição.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-71.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA MENDANHA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010395-71.2015.8.11.0012; Valor causa: R$ 16.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JULIAINE MARTINS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LAZARA MENDANHA BORGES Dispensado o relatório (LJ, 

38). Fundamento e decido. No vertente caso, torna-se necessária à 

análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela 

parte. Extrai-se dos autos que o recurso foi interposto no prazo legal, 

contudo, sem o devido preparo, conforme certidões emitidas no ID 

9620939 e 12418361. Conclui-se, então, que o recorrente não observou 

as disposições do artigo 42, § 1º, da lei n. 9.099/95 e enunciado 115 do 

FONAJE: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção.” ENUNCIADO 115 – Indeferida a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de 

recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso inominado 

interposto pela parte promovida, em face da deserção. Intimem-se. 

Decorrido o prazo legal e nada sendo requerido, certifique-se o trânsito 

em julgado e retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de 

cumprimento de sentença. Nova Xavantina/MT, 22 de abril de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-54.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZANI OLIVEIRA PIMENTA; MARLENE ESTEVES PIMENTA DA SILVA; 

MARIA APARECIDA ESTEVES DE SOUZA; MARIA LUCIA ESTEVES 

PIMENTA E SONIA ESTEVES PIMENTA MAIA (EXEQUENTE)

WELLINGTON DIVINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010002-54.2012.8.11.0012; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[COMPROMISSO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IZANI OLIVEIRA PIMENTA; MARLENE 

ESTEVES PIMENTA DA SILVA; MARIA APARECIDA ESTEVES DE SOUZA; 

MARIA LUCIA ESTEVES PIMENTA E SONIA ESTEVES PIMENTA MAIA, 

WELLINGTON DIVINO DA COSTA Parte Ré: EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Tendo em vista que o 

feito envolve interesse de menor, nos termos do art. 11 da lei n. 9.099/95 e 

do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. Não havendo impugnação 

ministerial, desde já fica deferido o pedido de ID 10995823, no sentido de 

serem expedidos alvarás para levantamento da quantia depositada, nos 

moldes solicitados em petição: Do valor atualizado que se encontrar 

depositado em conta judicial: 50% será levantado em favor de Izani 

Oliveira Pimenta, viúva meeira, e 8,33% para cada herdeiro. 

Considerando-se que a herdeira Geralda Esteves Pimenta é falecida, os 

herdeiros Leandro Cesar Esteves e Mariana Esteves Pimenta receberão a 

porcentagem de 4,16% do valor atualizado depositado, por se tratar de 

herdeiros por representação. Permanecerá depositado judicialmente o 

porcentual de 8,33% do valor depositado, referente a cota parte do 

herdeiro WELLINGTON DIVINO DA COSTA, até que este informe sua conta 

para levantamento da quantia. Sendo informada a conta do herdeiro 

Wellington, igualmente resta autorizada a expedição de alvará, após 

pronunciamento ministerial. Havendo impugnação ministerial, tornem os 

autos conclusos para deliberação. NOVA XAVANTINA, 22 de abril de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 026/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 23/4/2018, na Secretaria da Segunda Vara 

desta Comarca, a servidora: LOYNE BORGES ANDRADE, mat. 24.415, 

portadora do CPF 016.860.501-51.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 23 de abril de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80951 Nr: 2731-58.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdRS, FAVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE GUARDA E POSSE PROVISÓRIA 

ajuizada por Leandro dos Reis Silva e Fabiana Aparecida Vieira de Pontes.

Às fls. 19 foi determinado a intimação da parte requerente para emendar a 

inicial a fim de esclarecer o polo passivo da demanda e seu pedido de 

citação, todavia, mesmo devidamente intimado a parte autora quedou-se 

inerte ao chamado judicial, não apresentando qualquer manifestação.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção do processo nos termos do artigo 485, I, do NCPC.

 É o Relato.

 Passo a Decidir.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora mesmo devidamente 

intimada para emendar a inicial permaneceu silente ao chamado judicial, 

deixando, assim, de cumprir o disposto no artigo 319, II, do NCPC que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu;

Isto posto, verifica-se a incidência de uma das causas de extinção do 

processo sem resolução do mérito, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Ante o exposto, verificado que a petição inicial não cumpre seus 

requisitos essenciais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC.

 Isento de custas. P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 
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OAB:18906

 Ante o exposto, em atenção ao Habeas Corpus n. 143.641/SP, mantenho 

a custódia cautelar da ré Célia Lopes da Silva, nos termos da 

fundamentação supra, o que faço com fulcro no artigo 312 e 313 do 

Código de Processo Penal.II – Abra-se vista a defesa para que apresente 

memoriais finais.III – Int.IV – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14203 Nr: 656-66.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dércio Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:216288/SP, Luiz Carlos Aceti Junior - OAB:120058/SP, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e nada mais sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76444 Nr: 541-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Cabrera de Aro, Lucineide de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da petição de fls. 66/67 e 68.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14476 Nr: 868-87.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devora Ghensev Barberan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira, Iolanda Lopes Ferreira, 

Leide Pontes da Silva, Rubens Domingos Parreira, Rosa Helena de Farias, 

Maria de Fátima dos Santos Parreira, Oscar Ferreira Neto, Pedro 

Rodrigues dos Santos, Carlos Antônio de Souza, Wilson Apolinário de 

Souza, Ronaldo Honori de Rezende, Airton Loureiro Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ada Amaral da Silva - 

OAB:8.007/B-MS, Antônio João Pereira Figueiró - OAB:1805/A/MS, 

Oswaldo Marques da Silva - OAB:8562-B/MS

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls.381, intime-se a Fazenda Estadual e 

Federal com o envio dos autos para, em 15 (quinze) dias se manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32328 Nr: 570-51.2012.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Honori de Rezende, Airton Loureiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Rissi, Devora Ghensev Barberan, 

Alcides Borges do Amaral Filho, Oléssem Jeremias Bruneto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ada Amaral da Silva - 

OAB:8.007/B-MS, Oswaldo Marques da Silva - OAB:8562-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca 

da certidão de fls.208, quanto a citação do réu Oléssem Jeremias Bruneto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69060 Nr: 1300-23.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laurindo Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 1975-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Monteiro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0MT, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277, 

DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:20490/0

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e em consonância 

com o parecer ministerial, indefiro o pedido de liberdade provisória de fls. 

91/96, com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo 

Penal.Int.Defiro os pedidos formulados nos itens IV e V da petição de fls. 

91/96.Certifique-se o decurso de prazo para apresentar a resposta à 

acusação.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

16 de abril de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27754 Nr: 747-83.2010.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delurdes Minatto Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca de certidão de fls.90.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 891-86.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Determino a efetivação das alterações junto ao distribuidor para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 1443-22.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cruvinel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do TRF, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos o requerimento 

administrativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 1823-50.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador do INSS - OAB:3920-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do cálculo de fls.149/150.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 1663-10.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Carli Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são a condição de segurado do autor e sua 

incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, em substituição da perita nomeada anteriormente, 

com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, 

para o exame médico do requerente, que deverá informar a Secretaria 

Judicial da data para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 3052-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes de Queiroz Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 1103-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são a condição de segurado do autor e sua 

incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, em substituição da perita nomeada anteriormente, 

com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, 

para o exame médico do requerente, que deverá informar a Secretaria 

Judicial da data para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72048 Nr: 2461-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdC, AJCdL, GKCdL, PKCdL, GTCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos acerca da veracidade dos fatos apresentados na 

petição de fls.17.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 27672 Nr: 664-67.2010.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23207 Nr: 1982-56.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Beyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues Pedrosa, Adolfo Herberts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de sucessão processual de fls.130.

Intimem-se as partes para, apresentarem memoriais finais, no prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64557 Nr: 2592-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fruet Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andréia Lehnen - OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim 

Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1970-37.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisete Francisca Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14352 Nr: 781-34.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermínio Alessio, Leonilde Dallé Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Saia Saraini, Colonizadora Gaúcha Ltda, 

Luiz Carlos Sabaini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Elson Sabaini - 

OAB:15497

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls.616/617, no sentido de extinguir do polo 

passivo o requerido Colonizadora Gaúcha Ltda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência apenas e tão somente quanto a 

aludida pessoa jurídica (Colonizadora Gaúcha Ltda.), prosseguindo-se o 

feito contra os demais requeridos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 512-09.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR:a)A INCLUSÃO 

da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal nº 

533/2008, desde a data em que concluiu o ensino médio (28/08/2012), até 

a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015), e 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí 

decorrentes;b)A INCLUSÃO da parte requerente na Classe B, do anexo 

IV, da Lei Municipal nº 533/2008, a data em que conclui o curso 

profissionalizante (03/07/2015), e CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.Condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de 

acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70913 Nr: 1957-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Roudri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

INTIMAÇÃO DO ADVOGADOAlmir Rogério de Moura, OAB- 13.853/MT, 

para proceder a devolução dos autos nº 1957-62.2016.811.0044 - código 

70913, em 03 (três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 1350-20.2014.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 1993-17.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria de Jesus Moura ME, Ana maria de 

Jesus Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Da análise dos autos, chamo o feito à ordem e torno nula a citação por 

edital da executada de fls. 39, uma vez que não houve sua prévia 

tentativa de citação pessoal por meio de Oficial de Justiça, conforme 

requerido à fl. 35.

Assim, cite-se a parte executada, na forma requerida, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora e encargos ou 

garanta a execução, conforme preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Caso infrutífera, proceda-se a citação por edital, conforme requerido às 

fls. 35.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16965 Nr: 1045-17.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rubens Prudente Corrêa, Wanderly Russian 

Prudente Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Lopesde Souza, José Rodrigues Silva, 

Sinal Verde Administração e Participação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Lister 

Ragoni Borges - OAB:179082/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Processo nº: 1045-17.2006.811.0044 (Código 16965)

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 75/77, permitindo a vista 

fora do cartório por 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que o 

patrono não possui instrumento de mandato nos autos.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves Bernardo, Santa Maria 

Empreendimentos e Participações Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice 

Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o pagamento da primeira parcela das custas judiciais, recebo a 

inicial.

Proceda-se a citação dos requeridos, para que respondam a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências previstas no 

artigo 334 do CPC.

Citem-se, via edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, terceiros e possíveis 

interessados, na forma da lei.

Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como 

de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça encarregado das 

diligências, percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

as advertências legais.

Intimem-se o Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso 

e a União Federal, para que manifestem interesse na causa, 

encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 2527-14.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Gomes Munhoz, Edegard Munhoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Luiz de Rezende, Maria Helena 

Rezende, Isaquel Poletto, Banco de Lage Landen Brasil S/A, Alfredo 

Thomé, Sandra de Liege Barreto Poletto, O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Cristiano Brusarrosco - 

OAB:330.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80607

Vistos.

Considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, citem-se os 

requeridos para contestar à ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 18 de abril de 2018.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87794 Nr: 1357-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Vignotti - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1357-70.2018.811.0044 (Código 87794)

Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o embargante pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte embargante para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar qual atividade profissional exerce (artigo 

319, inciso II, do CPC).
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 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 18 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87748 Nr: 1340-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineuza Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87748

Vistos.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 1234-72.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião David Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87513

Vistos.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87738 Nr: 1334-27.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Schuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87738

Vistos.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao ser citado, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72180 Nr: 2510-12.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Wagner da Rocha Guimarães Campos, Selma de 

Souza Campos, Françoise Vania da Rocha Guimarães Campos, Michael 

Douglas Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Veridiano José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2510-12.2016.811.0044 (Código 72180)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de tutela antecipada em ação de inventário, tendo 

como inventariante FRANK WAGNER DA ROCHA GUIMARÃES CAMPOS, e 

inventariado o ESPÓLIO DE VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS, todos 

devidamente qualificados no presente feito.

Junto às primeiras declarações, o inventariante aduz que o imóvel, de 

propriedade do falecido, vem sendo locado por apenas alguns dos 

herdeiros, o que configura usurpação do bem.

 Assim, pleiteou a tutela de urgência incidental, no intuito de determinar à 

empresa J CAVALHEIRO COMERCIO LTDA ME, que exiba e apresente em 

juízo todos os contratos de locação existentes, bem como que a partir abril 

de 2018, a empresa realize os depósitos dos alugueis mensalmente pela 

via judicial.

É o breve relato. Decido.

Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”

 Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo 

Código, segundo o qual:

 “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, vislumbro a 

possibilidade de parcial deferimento da tutela de urgência.

Verifico que a probabilidade do direito restou demonstrada nos autos, 
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notadamente em razão de ambas as empresas, tanto a do falecido quanto 

a J Cavalheiro Comércio MT, funcionarem no mesmo local, conforme se 

extrai das fls. 171/175.

Ademais, houve a recusa da empresa em prestar qualquer tipo de 

informação, que não fosse pleiteada através de mandamento judicial, 

consoante fls. 168.

O perigo da demora também se encontra comprovado, uma vez que, se 

existir o contrato de aluguel, e somente alguns dos herdeiros perceberem 

os valores contratuais, os demais beneficiados serão diretamente 

prejudicados, se não houver providencia judicial imediata.

No entanto, como não restou comprovado que, de fato, existe a relação 

jurídica, somente o pedido de informações deve ser deferido, de modo 

que, após prestados os esclarecimentos, os autos deverão retornar à 

conclusão para análise do pedido de depósito judicial dos aluguéis.

Dessa maneira, defiro parcialmente o pedido, para determinar que a 

empresa J Cavalheiro Comércio ME, preste as seguintes informações:

a) Quem é o proprietário do imóvel?

 b) Possui contrato de locação ou compra e venda do imóvel?

 c) Com quem está sendo ou foi travada a relação jurídica? Seja de 

compra e venda, seja de aluguel.

d) Se existe ou existiu contrato de locação com qualquer herdeiro do 

senhor Veridiano José de Campos, por qual período vigorou a relação 

jurídica?

Consigno que, para embasar suas alegações, a empresa deverá juntar 

todos os contratos, de compra e venda ou aluguel, que guardam relação 

com o imóvel em questão.

As informações e documentos deverão ser juntados no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 1779-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa, MMMC, MMMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mauro da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Michelle Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70349

Vistos, etc.

Tendo em vista em vista o pedido de fls. 38, abra-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, uma vez que o feito versa sobre interesse de 

menor.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 1233-87.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87511

Vistos.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao ser citado, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87739 Nr: 1335-12.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1335-12.2018.811.0044 (Código nº 87739)

Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o requerente pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ.

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87599 Nr: 1280-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Breda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1280-61.2018.811.0044 (Código nº 87599)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA visando a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, Auxílio Doença, com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JURACY BREDA 

FERREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Carreou os documentos de fls. 21/33.

É o breve relatório. Decido.
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Inicialmente, defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”

 Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo 

Código, segundo o qual:

 “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não vislumbro a 

probabilidade do direito alegado, não existe prova inequívoca nem 

verossimilhança das alegações autorais, uma vez que não trouxe junto da 

inicial, elementos suficientes a comprovarem o atendimento aos requisitos 

legais trazidos pela lei previdenciária.

Ainda, considerando que a parte autora poderá, caso seja necessário, 

pleitear o pagamento das prestações vencidas, não há perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, em consonância com o que estabelece o §3º, art. 300, do Código 

de Processo Civil.

Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado passando 

pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação 

de tutela.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87884 Nr: 1406-14.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1406-14.2018.811.0044 (Código nº 87884)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA visando a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, Auxílio Doença, com 

pedido de tutela de evidência, proposta por ADALTO RODRIGUES 

MAGALHÃES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Carreou os documentos de fls. 12/33.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 De acordo com a sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

A tutela de evidência está regulamentada no artigo 311 do NCPC, o qual 

prevê:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restada comprovada nenhuma das situações fáticas acima 

expostas, pois pretende a parte autora a imediata concessão de benefício 

previdenciário, no entanto, os documentos colacionados à exordial e o 

direito suscitado não são suficientes para demonstrar, de plano e 

cabalmente, o direito invocado pelo autor, sendo necessário o 

estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.

Ademais, por intermédio de provas, as quais serão produzidas a 

posteriori, tal como a perícia médica no intuito de apurar a incapacidade do 

requerente, os fatos alegados e incialmente comprovados, poderão ser 

modificados, de modo que se torna incabível a concessão da tutela de 

evidência no caso concreto.

Além disso, o tema ainda não foi pacificado pelas cortes superiores do 

país, o que também inviabiliza, por ora, o deferimento do pleito.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87753 Nr: 1343-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1343-86.2018.811.0044 (Código nº 87753)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA visando a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, Auxílio Doença, com 

pedido de tutela de evidência, proposta por LUIZA DE MATOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Carreou os 

documentos de fls. 13/30.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.
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 De acordo com a sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

A tutela de evidência está regulamentada no artigo 311 do NCPC, o qual 

prevê:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restada comprovada nenhuma das situações fáticas acima 

expostas, pois pretende a parte autora a imediata concessão de benefício 

previdenciário, no entanto, os documentos colacionados à exordial e o 

direito suscitado não são suficientes para demonstrar, de plano e 

cabalmente, o direito invocado pela autora, sendo necessário o 

estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.

Ademais, por intermédio de provas, as quais serão produzidas a 

posteriori, tal como a perícia médica no intuito de apurar a incapacidade da 

requerente, os fatos alegados e incialmente comprovados, poderão ser 

modificados, de modo que se torna incabível a concessão da tutela de 

evidência no caso concreto.

Além disso, o tema ainda não foi pacificado pelas cortes superiores do 

país, o que também inviabiliza, por ora, o deferimento do pleito.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 1405-29.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1405-29.2018.811.0044 (Código nº 87883)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA visando a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, Auxílio Doença, com 

pedido de tutela de evidência, proposta por MARIA APARECIDA 

RODRIGUES TEIXEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Carreou os documentos de fls. 12/41.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 De acordo com a sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

A tutela de evidência está regulamentada no artigo 311 do NCPC, o qual 

prevê:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restada comprovada nenhuma das situações fáticas acima 

expostas, pois pretende a parte autora a imediata concessão de benefício 

previdenciário, no entanto, os documentos colacionados à exordial e o 

direito suscitado não são suficientes para demonstrar, de plano e 

cabalmente, o direito invocado pela autora, sendo necessário o 

estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.

Ademais, por intermédio de provas, as quais serão produzidas a 

posteriori, tal como a perícia médica no intuito de apurar a incapacidade da 

requerente, os fatos alegados e incialmente comprovados, poderão ser 

modificados, de modo que se torna incabível a concessão da tutela de 

evidência no caso concreto.

Além disso, o tema ainda não foi pacificado pelas cortes superiores do 

país, o que também inviabiliza, por ora, o deferimento do pleito.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27552 Nr: 543-39.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81752 Nr: 3170-69.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo, Espólio de 
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Maria Neuza Tomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ódigo 81752– 2ª Vara

Autos de Origem nº 3170-69.2017 – Conciliação / Mediação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 146165 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 22/05/2018 às 15h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 1491-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE R DA SILVA ME, DONISETE ROSA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1491-05.2015.811.0044 (Código 62071)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO S/A, em face de DONISETE R. DA SILVA ME E 

DOSINETE ROSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

À fls. 34, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 34.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Com custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54074 Nr: 203-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 53647

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76933 Nr: 734-40.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdB, GAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa dos 

interesses de G.A.T. Representada por sua genitora LUZINALVA ALVES 

DE BRITO, em face de EVANDRO TAVARES DA SIVA, devidamente 

qualificados nos autos.

À fls. 34/42, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 34/42.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71041 Nr: 2013-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA ME, Paulo José Canaverde Costa, 

Luciana Ayala da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO- SICRED, em face de A. DA SILVA ME, PAULO JOSÉ 

CANAVERDE COSTA E LUCIANA AVALA DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos.

À fls. 22/23, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 22/23.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Com custas e honorários advocatícios.
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Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33121 Nr: 1359-50.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1359-50.2012.811.0044 (Código 33121)

Requerente: Irani Chaves de Oliveira

Requerido: Administração Pública do Município de Paranatinga- MT

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por IRANI CHAVES DE OLIVEIRA, em face de 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA- MT, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 160/165, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

160/165, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53923 Nr: 53-75.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55179 Nr: 1161-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 136-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Evandro Tomaz de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24397 Nr: 427-67.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Luiz Pohl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ajuizada por L. 

M.F. da S., representada por sua mãe RONIETE RESPLANDE DE FREITAS, 

em desfavor de JOSEMI GOMES DA SILVA, todos qualificados nos autos.

À fl. 48, manifestação da Defensoria Pública, pugnando pela extinção do 

feito por abandono, em razão da ausência de localização da parte autora 

que abandonou a causa não comparecendo espontaneamente para 

promover o regular andamento do feito, bem como não foram encontrados 

o pai biológico e nem o pai do registro.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Defensoria Pública 

pugnou pela extinção do feito, em razão da ausência de localização da 

parte autora que esse mudou sem informar o novo endereço (fl.46) 
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abandonando a causa com o não comparecimento espontâneo para 

promover o regular andamento do feito, bem como não foram encontrados 

o pai biológico e nem o pai do registro (fls. 19 verso e 24).

Deste modo, desnecessária a concordância expressa da parte requerida, 

vez que sequer fora citada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73350 Nr: 2910-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdSC, MdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por M. de S. 

O., representada por sua genitora Karla Beatriz de Souza Costa, em 

desfavor de FABIANO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 14, pedido de extinção do feito pela parte requerente, em razão da 

litispendência.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e a de Cód. nº 73316, que tramita nesta Segunda Vara, 

com as mesmas partes, causa de pedir, e pedido, razão pela qual a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73316 Nr: 2901-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdSC, MdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do debito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo do 

artigo 836 Código de Processo Civil, não levará a efeito a penhora quando 

ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absolvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da súmula 417 do STJ ( Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já, defiro a realização do protesto do título judicial nos termos do 

artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, caso reste infrutífero o 

bloqueio de valores.

Expeça-se o necessário, consignando que se trata de parte beneficiária 

da justiça gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66261 Nr: 92-04.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida de Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA, proporcionalmente ao valor do salário de sua 

contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

data do requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença 

(06/01/2015- fls. 36), observando- se os parâmetros a seguir:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59165 Nr: 137-42.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, respeitada 

a prescrição quinquenal, desde o dia seguinte à data da cessação 

indevida do benefício de auxílio- doença (25/12/2008- fls. 21), 

observando- se os parâmetros a seguir:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020008-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 12627129.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELINA PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 23/08/2018 Hora: 15:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-19.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12611774.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 23/08/2018 Hora: 15:30, 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-37.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULINO LODI RISSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO DAL SECO OAB - MT23124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID nº 12769399.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-90.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão/sentença proferida 

no ID nº 12658309.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-68.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada dos termos do r. despacho do ID nº 12490858.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/2018/DF Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo, no 

uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008 

de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 08/2011/PRES/TP de 30 de 

maio de 2011, Alterada pela Resolução nº 20/2014/TP de 16 de outubro de 

2014, tornar pública a abertura do Processo para Recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior em Direito CIA 0020027-94.2018.8.11.0000, 

para a Comarca de Peixoto de Azevedo, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital. 1. DOS REQUSITOS PARA ESTAGIO 

CURRICULAR 1.1. Estar frequentando o ensino regular em instituições 

públicas ou privadas de educação superior. 1.2. Os estagiários de nível 

superior deverão estar matriculados em Universidade e Faculdades do 

Estado de Mato Grosso reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC e 

estejam cursando, no mínimo, o 3° (terceiro) semestre do curso de Direito. 

1.3 Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos. 2. DAS INSCRIÇOES 2.1 As inscrições serão 

feitas na Diretoria do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, no período 

de 09 a 18 de abril de 2018, das 12 às 19 horas. 2.2 Não haverá cobrança 

de taxa de inscrição. 2.3 A relação dos interessados que tiverem suas 

inscrições deferidas constará de edital a ser publicado no átrio do Fórum 

de Peixoto de Azevedo, no dia 19 de abril de 2018. 3. DAS PROVAS 3.1 O 

processo seletivo será realizado em etapa única no Tribunal do Júri da 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, no dia 25/04/2018, às 13 horas, com 

duração de 03 (três) horas. 3.2 O candidato deverá apresentar-se para 

prova munido de documento de identidade original, comprovante de 

inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com 

antecedência de 30 (trinta) minutos antes do inicio da prova.3.3 Caso o 

candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto. 3.4 O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva 

com questões de múltipla escolha. 3.5 As questões serão elaboradas de 

acordo com o conteúdo programático constante do anexo I do presente 

Edital. 3.6 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não 

será admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico ou 

apagamento por meio de borracha ou similar, sendo computada como 

errada a questão com tais ocorrências. 3.7 A ausência do candidato no 

local e horário designado para a realização das provas importará na sua 

eliminação. 4. DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

RESULTADO. 4.1 Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova 

objetiva. 4.2 Em caso de empate serão priorizados o candidato que: a) 

Tiver maior idade; b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
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c) Tiver cumprido maior parte do curso. 5. DOS RECURSOS 5.1 Serão 

admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto: a) Ao indeferimento do requerimento de 

inscrição; b) Ao gabarito provisório; c) Ao resultado final do Processo 

Seletivo. 6. DA COMISSÃO 6.1 A Banca Examinadora do Teste Seletivo 

será composta por: Presidente: Dr. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro, membros: Roberta Torres Mourão Vieira - 

Gestora Geral, Francineide Paiva dos Santos - Gestora Administrativo II, 7. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 7.1 Os estagiários são auxiliares da justiça, 

sem vínculo empregatício de qualquer natureza, nomeados por ordem de 

aprovação pelo Tribunal de Justiça, pelo período de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, percebendo, a título de gratificação, o 

equivalente ao vencimento de bolsa-auxílio fixado em R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) para estudantes de 

nível superior, sendo assegurado aos estagiários auxilio transporte no 

valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 

7.2 Encerrado o processo seletivo, a Comissão Examinadora reunir-se-á 

imediatamente para proceder à correção das provas, com a atribuição das 

notas. 5.3 Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão 

sanadas pelo Presidente da Banca Examinadora, através de requerimento 

por escrito, datado, assinado e protocolado na Diretoria do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, regendo-se o processo seletivo, no que 

não conflitar com o presente edital, pelas normas do Edital n° 

014/2012/GSCP, publicado no DJE n° 8813, em 17/05/2012, que se 

encontra à disposição dos interessados na Diretoria do Foro desta 

Comarca. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado 

e Passado nesta Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato 

Grosso, aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, 

(26/03/2018). Eu Roberta Torres Mourão Vieira, Gestora Geral, que digitei. 

Peixoto de Azevedo-MT, 26 de março de 2018. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84259 Nr: 1720-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DE OLIVEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 22.05.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87472 Nr: 3935-06.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. N. LOPES - ME, GLEISON NOLETO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 2869-88.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a)advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita em resumo: Vistos. (...) Desta feita, ao caso aplica-se a 

providência prevista no artigo 290 do CPC, haja vista que se trata de prazo 

peremptório. Esta decisão considera o inequívoco desinteresse da parte 

no prosseguimento da causa, bem como o devido processo legal, haja 

vista a intimação da parte autora que não providenciou o recolhimento das 

custas iniciais no prazo legal.Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com 

fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC e, por consequência, julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo código, e determino o cancelamento da distribuição, conforme 

autorização do artigo 290 da lei processual civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72630 Nr: 1404-15.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONY BRUNO DE JESUS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87081 Nr: 3682-18.2017.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complemente a inicial com os documentos necessários à 

comprovação de suas alegações, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, conforme dispõe o artigo 485, inciso I, do CPC, devendo ser 

juntadas as matrículas atualizadas dos imóveis mencionados na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61860 Nr: 1793-05.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGVDS, ANTONIA CRISTIVANI BATISTA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 3789-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ABRAAO GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONY NICÁCIO CLEMENTE - 

OAB:18294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO 

LIMINAR proposta por TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - 

ME em face de CARLOS ABRAÃO GAIA.No decorrer do procedimento, a 

parte autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 213).Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de 

fl. 213, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71345 Nr: 536-37.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN TEIXEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76098 Nr: 3685-41.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSE TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60927 Nr: 2989-10.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINHA LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALAO - OAB:16500-B

 1. Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41610 Nr: 2232-84.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ISAIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento dos autos. Com efeito, 

desarquivem-se os autos. Intime-se a requerente.

 Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, 22 de janeiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-93.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT 

CENTER LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP260137 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000158-93.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.326,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENI MARIA DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ULTRACENTER 

SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 de abril de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-93.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT 

CENTER LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP260137 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000158-93.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.326,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENI MARIA DE SOUZA 
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Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ULTRACENTER 

SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 de abril de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-67.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010223-67.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.836,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS Senhor(a): 

REQUERIDO: ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da requerente, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito, para que INTIME-SE a parte Autora, pela derradeira VEZ, para 

no prazo de 05(cinco) dias apresentar endereço válido da parte 

Requerida, sob pena de extinção do feito. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Intime-se a parte Autora, pela vez derradeira, para no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar endereço válido da parte Requerida, sob pena de extinção 

do feito. Havendo indicação do endereço, proceda-se a secretaria a 

designação da audiência de conciliação, com a devida intimação/citação 

das partes. Transcorrido o prazo sem manifestação, volte-me concluso 

para sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000086-09.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GIMENES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000086-09.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.874,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[ATOS UNILATERAIS, ARRAS OU SINAL, TÍTULOS DE CRÉDITO, 

Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADMILSON GIMENES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

MOURA DA SILVA & CIA LTDA - ME O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000086-09.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GIMENES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000086-09.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.874,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[ATOS UNILATERAIS, ARRAS OU SINAL, TÍTULOS DE CRÉDITO, 

Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADMILSON GIMENES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

MOURA DA SILVA & CIA LTDA - ME O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 35/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido a servidora Cleidiane Tolentino da Costa, matricula 

nº 35472, a qual foi nomeada para exercer o cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete II da 3ª Vara, nesta Comarca de Pontes e Lacerda 

– MT, a partir de 23.04.2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Pontes e Lacerda/MT, 20 de Abril de 2018.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito/Diretor do Foro

 PORTARIA N. 36/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido a servidora Danyla Augusta Nunes Henrique , 

matricula nº 33137, que foi nomeada para exercer o cargo em comissão 

de Assessora de Gabinete I da 3ª Vara, nesta Comarca de Pontes e 

Lacerda – MT, a partir de 23.04.2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda/MT, 20 de Abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito/Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57155 Nr: 2719-84.2010.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudomiro Leonidas Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 524-24.2013.811.0013

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio José Correa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 508,96 

(quinhentos e oito reais e noventa e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165239 Nr: 2801-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar-se acerca da juntada 

da corresnpondencia de ref.10.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157503 Nr: 11617-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalicia Pereira da Silva - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALICIA PEREIRA DA SILVA - MEI, CNPJ: 

14580771000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DALICIA PEREIRA DA 

SILVA - MEI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 734/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.841,32

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157499 Nr: 11613-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice Rocha EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUNICE ROCHA EI, CNPJ: 

11957592000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CLEUNICE ROCHA EI, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 668/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.899,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158365 Nr: 12025-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas Faria & Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FREITAS FARIA & SANTOS LTDA, CNPJ: 

09429908000190. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FREITAS FARIA & 

SANTOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

900/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.219,77

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158837 Nr: 12316-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS MONTEIRO, Cpf: 

00174293151, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de LUIZ CARLOS 

MONTEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1059/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.227,86

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158372 Nr: 12031-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalves Corrêa Junho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GONÇALVES CORRÊA JUNHO, Cpf: 

32119895104, Rg: 923.329, Filiação: Nervino Corrêa Junho e Maria Rosa 

de Jesus, data de nascimento: 07/10/1938, brasileiro(a), natural de 

Livramento-BA, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de GONÇALVES 

CORRÊA JUNHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

909/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 475,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156519 Nr: 11066-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica e Acessórios K1000 LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS K1000 

LTDA ME, CNPJ: 08409626000168, Inscrição Estadual: 13.327938-3. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de AUTO ELÉTRICA E 

ACESSÓRIOS K1000 LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 598/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.748,33

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58677 Nr: 4242-34.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. LOPES TRANSPORTADORA - ME, Joel 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. LOPES TRANSPORTADORA - ME, 

CNPJ: 05292829000129, Inscrição Estadual: 13.211.746-0 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOEL LOPES, Cpf: 63282720149, Rg: 

1022870-5, Filiação: Odolia Madureira Lopes e Francisco Rodrigues 

Lopes, data de nascimento: 09/12/1978, brasileiro(a), natural de Boa Vista 

Aparecida-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS REQUERIDOS PARA APRESENTARSM AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Suspenda-se a presente execução.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de abril de 2018

Marta Cristina Volpato BasílioGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 5235-77.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coimbra e Costa Ltda (Semilha Ganall 

Agropecuária de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COIMBRA E COSTA LTDA (SEMILHA 

GANALL AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO, CNPJ: 02729618000112. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO O REQUERIDO PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Estando devidamente instruída a 

peça inicial com a certidão de dívida ativa [art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 

6.830/80], DETERMINO a citação da devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora.Advirta-se, outrossim, que o não 

pagamento ou a ausência de garantia da execução implicará na livre 

penhora de bens, quantos bastem para assegurar o Juízo.A citação 

deverá ser feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública tiver requerido 

expressamente de outra forma.Havendo penhora, proceda-se, desde 

logo, à descrição pormenorizada e avaliação do bem, fazendo constar o 

valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se a devedora para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

o disposto no art. 12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 6.830/80.Cientifique-se a 

Fazenda Pública que a mesma deverá suportar as despesas com 

diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias, por não 

constituírem custas ou emolumentos [Súmula n.º 190 do STJ; Capítulo 2, 

seção 14, item 2.14.9.2 da CNGC; e Provimento n.º 10/2003 da 

CGJ].Intimem-se.Cumpra-se integralmente, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de abril de 2018

Marta Cristina Volpato BasílioGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000389-19.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 94.188,57; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

CARLOS GONCALVES Vistos. “Ex officio”, retifiquei a autuação da classe 

processual, junto à base de dados do sistema PJE, modificando-se de 

“busca e apreensão” para “constrição/penhora/avaliação/indisponibilidade 

de bens”, uma vez que a ação se trata de execução de título extrajudicial. 

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, mediante a juntada 

do comprovante de pagamento das custas e despesas de ingresso, 

comprovando-se a sua vinculação aos autos, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Com o 

decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos. Às providências. Pontes e Lacerda, MT, 16 de abril de 2018. 

CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000464-58.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 1.743,52; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: JOAO PAULO CARVALHO DE AZAMBUJA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio 

de protesto do título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos 

autos a notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi 

entregue no endereço do contrato de financiamento que aparelha a 

presente demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação ou, alternativamente, o instrumento de 

protesto, a fim de comprovar a constituição em mora da parte requerida, 

na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, bem 

como, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, MT, 17 de abril de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000471-50.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 15.868,03; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Parte Ré: EXECUTADO: MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA 

Vistos. INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, MT, 18 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000483-64.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 48.388,40; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP, GILDA JOSE DE 

FREITAS SOUZA Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do 

NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de abril de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SINEZIO LEMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000487-04.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 42.848,01; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SINEZIO LEMES MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial. CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de abril de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000508-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS RODRIGUES BITENCOURT (REQUERENTE)

OSMAR CORREA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000508-77.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/

[Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSMAR 

CORREA BITENCOURT, MARIA DOS ANJOS RODRIGUES BITENCOURT 

Parte Ré: Vistos. COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica 

(art. 178, II, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos 

autos para análise e deliberação. PROVIDENCIE-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 23 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000513-02.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 203.922,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: LUZIANO PEREIRA MAIA Parte Ré: EXECUTADO: 

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS Vistos. De proêmio, verifico que a 

declaração de pobreza firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com 

o potencial financeiro demonstrado nos autos. Isto porque, o objeto da 

ação envolve a cobrança de valores no montante de R$ 203.922,32 

(duzentos e três mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois 

centavos), o que demonstra a aparente capacidade econômica da parte 

autora de efetuar o pagamento das custas e taxas judiciárias, sem 

prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a 

presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada 

miserabilidade. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada. 

(AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” 

Desta forma, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, DETERMINO 

que a parte autora comprove o preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos 

documento apto a comprovar que não possui condições financeiras para 

custear os gastos inerentes ao processo, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sob pena de indeferimento do benefício. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de abril de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de 

Herança]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOCEMIR 

FERNANDES MORALES Parte Ré: INVENTARIADO: NICEZIA FERNANDES 

MORALES Vistos. NOMEIO inventariante Jocemir Fernandes Morales, sob 

compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) 

dias contados da data em que prestou compromisso, deverá a 

inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, lavrando-se 

termo circunstanciado em cartório (art. 620 do NCPC). Após, INTIME-SE o 

Ministério Público, bem como a Fazenda (art. 626 do NCPC), 

manifestando-se sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar 
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prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 do NCPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, (art. 634 do NCPC), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 629 do NCPC), INTIMEM-SE as partes, na pessoa 

de seu advogado, para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se em 

relação às últimas declarações (art. 637 do NCPC). CONSIGNE-SE que o 

imposto deverá ser calculado administrativamente e juntados aos autos 

antes da sentença. Por fim, DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor para que promova a vinculação da guia de recolhimento de 

custas ao presente processo. Às providências. Pontes e Lacerda, 23 de 

abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 69.904,63; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 

do NCPC, RECEBO a inicial. CITEM-SE os requeridos, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhes do teor do art. 344 do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 23 de abril de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5972 Nr: 186-17.1994.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo de Almeida Carvalho 

- OAB:3.826-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.203,64 

(mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92085 Nr: 3472-02.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmisson Souza Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

423,18(quatrocentos e vinte três reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. . Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84448 Nr: 1952-41.2013.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rob Car Peças e Acessórios Ltda., Paulo Sérgio dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 432,18 

(quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5780 Nr: 2596-33.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Arantes e Filhos Ltda, Getúlio de 

Lima Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3.020.652-9/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463-MT, Gilberto Siqueira Arantes - OAB:19273/MT, JOAO 

PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O, João Paulo Zanin Fiorelli - 

OAB:13882

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$461,67(quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 332,25(trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ R$ 129,42(cento e vinte e nove 

reais e quarenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53991 Nr: 5279-33.2009.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112832 Nr: 1151-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJCdC, NAdC, HESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josmeyr Alves de Oliveira - 

OAB:OAB/SP81717, LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - 

OAB:240050,  Regina  Gonça lves  Machado Pra tes  - 

OAB:OAB/SP339300, Rogério Ribeiro Cellino - OAB:OAB/SP138730

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de Ref: 132, uma vez que o Novo Código de Ritos Civis 

estabelece que as Fazendas Públicas são obrigadas a “manter cadastro 

nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações”, ex vi legis do art. 246, §1º e §2º, 

do NCPC.

Portanto, não há que se falar em remessa dos autos via Correios.

Em assim sendo, INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente nos autos a GIA-ITCD Eletrônica.

Cumprida a determinação supra, ABRA-SE vistas dos autos à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 2588-36.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Brustolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de liquidação de sentença contra o 

Estado de Mato Grosso.

Em seguida, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163931 Nr: 2132-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDTOWN PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

CADASTRE-SE no sistema Apolo os advogados da parte executada.

Após, INTIME-SE o devedor, por meio de seus advogados constituídos nos 

autos, via DJE, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do NCPC, a cumprir a 

sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se houver, em 15 

(quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento 

voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167002 Nr: 3643-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na 

inicial.PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 189, II, do NCPC.Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 15/06/2018, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102480 Nr: 3145-23.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 9/19.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 28/47.

A autora não apresentou impugnação à contestação.

Laudo pericial anexado às fls. 89/93.

Manifestou a autora sobre o laudo pericial às fls. 101/102.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 89/93, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

Por outro lado, a cessação do benefício em favor da autora ocorreu na 

data de 30 de abril de 2009 (fl. 40), sendo que, o pedido do benefício 

realizado administrativamente foi requerido na data de 28 de abril de 2015 

(fl. 14). Sendo assim, a condição de segurada da autora não ficou 

comprovada, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado após 

a perda de sua qualidade (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).

 Outrossim, vale ressaltar que entre o período da cessação do benefício 

até o indeferimento administrativo, a parte autora não efetuou nenhuma 

contribuição em favor da autarquia requerida, o que, por consequência, 

ensejou a perda da sua qualidade de segurada obrigatória.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Sentença sujeita à remessa oficial, vez que de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS. Remessa oficial, tida por 

interposta. 2. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da 

Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do 

período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela 

incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 3. Nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 1991, não é devido benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez ao segurado cuja doença que 

motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão. 4. O laudo pericial (fls. 138/148) demonstra que a parte 

autora é portadora de hérnia discal lombar, acarretando em incapacidade 

total e temporária para o trabalho. Ainda de acordo com o referido laudo, a 

data de início da incapacidade laborativa remonta a 06/02/2015 (quesito 

"g" - fls. 142). Entretanto, o CNIS (fls. 43/44) revela que o demandante 

recebeu auxílio-doença até 21/09/2012, sendo esta sua última 

movimentação previdenciária, mantendo vínculo com a autarquia 

previdenciária somente até 15/11/2013 (art. 15, § 4º da Lei 8.213/91). 

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a incapacidade teve 

início depois de transcorrido o período de graça, incabível a concessão do 

benefício por perda da qualidade de segurada à época em que verificada 

a limitação para o trabalho. 5. As provas produzidas no feito não foram 

suficientes para a comprovação da qualidade de segurada da parte 

autora, mesmo tendo sido considerada a compreensão quanto à ausência 

de perda desta condição nas hipóteses em que o trabalhador deixa de 

exercer atividade remunerada por conta do acometimento ou agravamento 

da patologia incapacitante, bem assim pela cessação do período de graça. 

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos 

reais), a serem pagos pela parte autora ao INSS, ficando suspensa a 

execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98, §3º do NCPC. 7. Apelação do INSS e remessa oficial, 

tida por interposta, providas.A Turma, por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.

(ACORDAO 00389812520164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:26/01/2018 

PAGINA:.)

Destarte, considerando que a autora não comprovou os requisitos 

necessários para a concessão do benefício, a improcedência é medida 

que se impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das 
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custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos) reais, consoante disposto no art. 85, § 

8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados à fl. 79 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162524 Nr: 1580-19.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DO AMARAL BOURDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ELIANE DO AMARAL BOURDOT, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/14.

Determinada a emenda da inicial, a autora atendeu o chamado judicial às 

fls. 18/19.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 25/36, a qual foi 

impugnada pela autora às fls. 40/42.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O salário maternidade ora requerido é um benefício previdenciário a que 

tem direito as seguradas (i) empregada, (ii) empregada doméstica, (iii) 

contribuinte individual e (iv) facultativa, por ocasião do parto, da adoção 

ou da guarda judicial para fins de adoção.

Neste viés, o sistema de Previdência Social, estruturado pela Constituição 

da República, com regulamentação infraconstitucional pela Lei nº 

8.212/1991 e pela Lei nº 8.213/1991, é de caráter oneroso e o gozo das 

prestações respectivas submete-se a requisitos genéricos e específicos, 

consoante a espécie de prestação previdenciária pretendida.

Na forma disposta pelo art. 71 da Lei nº 8.213/1991, é devido à segurada 

o benefício salário-maternidade, durante 120 (cento e vinte) dias, desde 

que haja o cumprimento do período de carência de 10 (dez) contribuições 

mensais, ainda que de forma descontínua, para o caso de ser a segurada 

contribuinte individual ou contribuinte facultativa.

Sendo assim, a autora afirma ser segurada individual da Previdência 

Social e que, em razão de ter tido um filho – certidão à fl. 11 –, faz jus ao 

benefício do salário-maternidade, visto que estariam preenchidos os 

requisitos exigidos pela legislação previdenciária.

Com efeito, coligindo os documentos mencionados aos autos, 

especialmente os recibos constantes às fls. 13/14, bem como o extrato do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) à fl. 29, tem-se 

claramente que a autora recolheu contribuições à Previdência Social em 

número superior ao patamar previsto em lei.

 Por fim, a alegação do INSS na contestação não deve prosperar, tendo 

em vista que, por mais que a autora tenha contribuído após o nascimento 

de seu filho, esse fato não comprova que a autora estava exercendo 

atividade remunerada, sendo que a mesma é contribuinte individual. 

Portanto, faz jus a autora ao benefício pleiteado, uma vez que atendidos 

os requisitos indispensáveis à sua concessão.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício de salário maternidade à autora ELIANE DO 

AMARAL BOURDOT, devidamente qualificada nos autos, no valor de 1/12 

(um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição, 

na forma do art. 73, III, da Lei 8213/1991, desde que não seja inferior ao 

valor do salário mínimo vigente, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data 

do indeferimento administrativo do benefício, qual seja, 19 de maio de 2017 

(fl. 19) e os 120 (cento e vinte) dias subsequentes (art. 71 da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo, tendo em vista que este 

decisório não se submete ao reexame necessário, haja vista a incidência 

do disposto no art. 496, § 3º, I, do NCPC.

Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6 e 6.17.1.7 da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: (i) nome do 

segurado: ELIANE DO AMARAL BOURDOT; (ii) benefício concedido: 

SALÁRIO-MATERNIDADE; (iii) renda mensal atual: 1/12 (UM DOZE AVOS) 

DA SOMA DOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO; (iv) 

data de início do benefício (DIB): 19 DE MAIO DE 2017; (v) renda mensal 

inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167267 Nr: 3764-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167172 Nr: 3736-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136418 Nr: 2118-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Ferreira, Carlos Antônio da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de fls. 105/106 para suspender o processo até 27 

de dezembro de 2018, nos termos do art. 10 da Lei 13.340/2016.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167170 Nr: 3735-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO BARBOSA VERICINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Presentes os pressupostos do art. 319 e 320 do NCPC, CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [arts. 183, caput, do NCPC], fazendo-se constar, outrossim, a 

advertência a que faz menção o art. 344 do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a autora, por meio de seus patronos 

constituídos nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada (NCPC, art. 350).Sem prejuízo das 

determinações acima, PROCEDA-SE a prova pericial médica e o estudo 

psicossocial para apurar o mais preciso possível a renda per capita da 

família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social 

deverá indicar as condições da habitação, os móveis que o incrementam, 

além de outros dados que julgar necessários para se visualizar o padrão 

econômico da família. NOMEIO como perito o ilustre médico Dr. José Dárcio 

de Andrade Rudner, CRM-MT 1.580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito.Assim, ARBITRO 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda, o que obriga a nomeação 

de profissional domiciliado no Município de Cáceres, ente político 

equidistante a aproximadamente 225km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167279 Nr: 3766-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Assim, considerando que a autora não demonstrou a presença 

dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, ou seja, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

almejado pela parte autora CECÍLIA SOUZA DE OLIVEIRA, ao menos até a 

presente etapa processual, nada impedindo que, posteriormente, a 

questão possa ser reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida 

antecipatória.I - CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC.II - Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

sua advogada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.III - Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135078 Nr: 1456-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Almeida Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta formulada pelo réu 

nas fls. 60/61, bem como requerer o que entender de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 5418-82.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges - OAB:OAB/PR 30781, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de arresto online requerido pelo exequente 

para determinar o acesso ao sistema informatizado BacenJud 2.0, de 

modo a verificar os ativos financeiros eventualmente existentes em nome 

da parte executada (CPF: 411.749.411-20), até o montante de R$ 

32.443,50 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 

cinquenta centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 103. 

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender cabível para 

o prosseguimento do feito, sob pena de suspensão dos 

autos.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 5700-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Manoel Archanjo 

Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Cleiton Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6294-B/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5700-81.2013.811.0013

Código nº 87980

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 121, no 

montante de R$ 14.755,70 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta centavos), conforme cálculo de atualização acostado às 

fls. 122/124; sobre o CPF de nº 895.792.831-68; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição 

de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 10 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 8693 Nr: 2568-65.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ESTRELA LTDA, Ivanildo Antonio 

da Silva, Akira Nakashima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, e 

conforme determinação, remeto os autos ao arquivo provisório pelo prazo 

de 05 (cinco) anos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147368 Nr: 6738-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149307 Nr: 7559-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162242 Nr: 1431-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do MP e da 

defesa e DETERMINO que oficie-se ao Juízo Deprecante para que remeta 

o executivo de pena do reeducando para esta localidade, uma vez que 

encontra-se recolhido nesta localidade. II. Com a chegada do executivo, 

abra-se vistas ao MP para manifestar-se a respeiro da justificativa 

apresentada. III. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153658 Nr: 9717-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Borges, Josiel Aquino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 
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- OAB:13705

 Vistos etc.

I. Considerando o ofício de ref. 50, o qual informa que os acusados foram 

ouvidos no Juízo Deprecante em 20/03. Determino a devolução da 

presente no estado em que se encontra, com as baixas e anotações de 

estilo, consignando nossas homenagens.

II. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156224 Nr: 10910-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmeo Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Vistos etc.

I. Considerando o petitório de ref. 44 e a decisão do Juízo Deprecante, 

determino que recolha-se o mandado de intimação expedido e devova-se 

a missiva, sem cumprimento, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas homenagens.

II. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 81791 Nr: 3989-75.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização de audiência os 

Promotores de Justiça e Defensor Público atuantes junto a esta Vara 

Criminal estarão gozo de férias, conforme ofício anexo, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 31 de agosto de 2018, às 13h00.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64706 Nr: 749-78.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização de audiência os 

Promotores de Justiça atuantes junto a esta Vara Criminal estarão 

ausentes, em razão da participação no “2° encontro Nacional do Tribunal 

do Júri – Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP – Brasília-DF”, 

nos dias 09, 10 e 11 de março de 2018, conforme ofício anexo, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 29 de junho de 2018, às 15h45.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167041 Nr: 3657-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Souza Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto 2018, 

às 15h15min.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166285 Nr: 3303-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antônio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 15h30min.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 5109-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Narciso Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 16h.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166639 Nr: 3477-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni Teixeira Spoladore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria di Carmo 

Bissolli - OAB:17061

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100020 Nr: 2095-59.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 612 de 832



->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Barbosa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, Walter de Oliveira Peixoto - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 24 de agosto de 

2018, às 13h.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Ademais, determino a alteração do Tipo de Ação, uma vez que consta 

como Inquérito Policial.

 Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156369 Nr: 10990-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460-B/MT, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 ANTE TODO O EXPOSTO, com fundamento no artigo 66, II, "a" da LEP, 

unifico as penas remanescentes em 70 (setenta) anos, 01 (um) mês e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão e determino que tal imposição seja 

cumprida em regime inicial fechado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167094 Nr: 3698-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Souza Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de INCIDENTE CRIMINAL instaurado em razão do cumprimento do 

mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª vara criminal da 

comarca de Machadinho do Oeste/RO, em desfavor de RONALDO DE 

SOUZA MOTTA.

Assim, considerando que é “desnecessário o cumprimento do mandado de 

prisão, via carta precatória, nos casos em que o ato de constrição for 

extraído do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP” – CNGC/MT 

(art. 1.432, §7°), DETERMINO, tão somente, seja oficiado àquele juízo 

informando as circunstâncias narradas para que proceda com o 

recambiamento do segregado.

Remeta cópias necessárias à comunicação do ato.

Cientifique ao representante do Ministério Público e defesa 

técnica/Defensoria Pública.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) parmanifestar-se acerca do 

cálculo de pena acostado aos autos ref. 52, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 3411-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DE SOUZA JYNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 13:20.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando essa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 160057 Nr: 469-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Brito da Silva, Edson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 15:00.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159448 Nr: 165-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismair Alacrino Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 14:15.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando essa decisão.

 Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153985 Nr: 9899-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT, Pâmela Moringo de Souza - OAB:21802

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 14:30.

Intimem-se.
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 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o dessa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146546 Nr: 6425-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): bruno baltazar araujo pereira, fabio silva dos 

santos, joão batista conceição pereira, jose de paula lopes nascimento, 

manoel morais serra, paulo marcos sousa silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Paulo de Aquino - 

OAB:PI/8659, Maria Lúcia de Aquino Silva - OAB:PI/8669, Renata de 

Aquino Silva - OAB:PI/ 8672

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 14:45.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando essa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142542 Nr: 4645-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins, DANILO LEZIER DA ROSA, 

Simião Gonçalves, Sebastião José dos Santos, Estevão Martins do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Feguri - OAB:16.739, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17/08/2018, às 

13:00.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142189 Nr: 4501-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Junio da Silva, Simone Letícia de Lima 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 13:50.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando essa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138840 Nr: 3179-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Costa, Josue Kelebis da Cruz 

Soares, José Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT, Marcelo Beduschi - OAB:MT/10.879-A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 13:10.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o dessa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 134162 Nr: 1029-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de agosto de 

2018, às 14:00.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, esta via DJE.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando essa decisão.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162072 Nr: 1357-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Diego Maradona dos 

Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165040 Nr: 2691-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaelly Priscila Rezende de 

Almeida - OAB:MT 18562

 INTIMAR ADVOGADA DO RÉU PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 03/05/2018 às 18:30 hs

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 8501-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nunes dos Santos, Antonio Alves da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 
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OAB:18616/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação do advogado do réu para apresentar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 8501-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nunes dos Santos, Antonio Alves da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal.

Pontes e Lacerda - MT, 23 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 8501-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nunes dos Santos, Antonio Alves da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação do advogado do réu para apresentar as razões 

de recurso, ante o recurso interposto pelo réu.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

07/06/2018 às 16H00min.. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimação. A referida audiência realizará na sala de 

audiência da Primeira Secretaria, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

07/06/2018 às 18H00min.. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimação. A referida audiência realizará na sala de 

audiência da Primeira Secretaria, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA JAICKES PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BARBOSA LAGES PASSOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de junho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDOVAL GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de junho de 2018, às 13h40min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142767 Nr: 4771-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Dener Amador de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto Castro Souza, Cristiane Souza 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do querelante e patrono a fim que compareçam a audiência de 

reconciliação designada DIA 15 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14H00MIN. Na sala 

de audiência do Juizado Especial dessa Comarca.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 767-57.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oreste Suares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 767-57.2016.811.0014 (Código 70540)

VISTO,

Considerando que já transcorreu o prazo deferido à parte autora, 

conforme certidão de fl. 66, INTIME-SE o requerente, através de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 145-07.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Nascimento Pereira, Hellen Morghanna Silva 

Neves Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 145-07.2018.811.0014 (Código 77996)

VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Considerando que as partes aportaram aos autos Conta Bancária para o 

depósito da pensão alimentícia à fl. 21, RETIFICO a sentença de fl. 18-v, 

para onde se lê “(...) devendo a quantia ser depositada em juízo, visto que 

a parte não informou conta bancária para tal mister. (...)” faça constar 

“(...) devendo a quantia ser depositada na conta bancária da 

requerente/genitora HELLEN MORGHANNA SILVA NEVES, qual seja: Conta 

Corrente: 75667-9, Agência: 1216-5 – Banco do Brasil. (...)”.

No mais, mantenho incólumes os demais termos da sentença, 

determinando seja a mesma integralmente cumprida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63528 Nr: 179-21.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Evangelista Costa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 179-21.2014.811.0014 (Código 63528)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 59 e, consequentemente, DETERMINO a suspensão 

do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12647 Nr: 1916-45.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1916-45.2003.811.0014 (Código: 12647)

VISTOS,

 Considerando que a parte exequente vem postergando o curso 

processual, requerendo por diversas vezes à suspensão do feito, sem 

que apresente manifestação que promova o regular prosseguimento desta 

ação.

 INDEFIRO o pedido retro, para a suspenção do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para promover regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63655 Nr: 282-28.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Rosa de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 282-28.2014.811.0014 (Código 63655)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de RENATA ROSA DE OLIVEIRA FERREIRA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente informa sua desistência 

quanto a presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA. (fls. 

58/60).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que o executado requer a desistência da presente 

ação, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 2014519).

Isto posto, extinto o crédito tributário, JULGO EXTINTA por sentença a 

execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, III, do 

novel Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante a integral quitação 

do débito exequendo, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 26, da Lei nº 6.830/80).

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 1670-05.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT, Jade Rossine Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aquilino Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 VISTO,

Considerando que o solicitado (executado) não compareceu à audiência 

de conciliação designada a requerimento do exequente, INTIME-SE a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68396 Nr: 1371-52.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Araújo Matos, Carlito de Araújo Matos, 

Manoel Messias Araùjo Sobrinho, Elieth de Araújo Matos, Reinaldo Araújo 

Matos, Carlos Roberto de Araújo Matos, Ana Paula de Araújo Matos, Jane 

Araújo Matos, Carla Andreia Araújo Barbosa, Paula Carolina Araújo 

Barbosa, Karen Cristtine de Araújo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pinheiro de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Trata-se de ação de inventário ajuizada por LUIZ CARLOS DE ARAÚJO 
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MATOS.

Em apertada síntese, não foi possível proceder a citação de todos os 

herdeiros eis que o oficial de justiça informou necessitar de mais 

informações quanto a seus endereços (fl. 80). Ocorre que tentada a 

intimação do inventariante para tanto, o mesmo não vem sendo localizado.

Posto isto, DETERMINO a intimação do advogado constituído por ele para 

que informe o atual endereço do requerente, ou requeira o que entender 

de direito em seu favor, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que possui 

procuração nos autos lhe outorgando tais poderes, sob pena de remoção 

do inventariante LUIZ CARLOS DE ARAÚJO MATOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28811 Nr: 1316-77.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1316-77.2010.811.0014 (Código 28811)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de PEDREIRA VITORIA LTDA ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Verifica-se a execução judicial fora totalmente adimplida, conforme fls. 

88/90.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que houve o adimplemento integral da dívida e, 

assim, o exequente pugnou pela extinção do feito.

Isto posto, JULGO, EXTINTO O CRÉDITO pelo pagamento e, ainda, JULGO 

EXTINTA, por sentença a execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28229 Nr: 735-62.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maisa de Queiroz Paim, Maisa de Queiroz Paim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 735-62.2010.811.0014 (Código 28229)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de MAISA DE QUEIROZ PAIM, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Verifica-se a execução judicial fora totalmente adimplida, conforme fls. 

81/83.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que houve o adimplemento integral da dívida e, 

assim, o exequente pugnou pela extinção do feito.

Isto posto, JULGO, EXTINTO O CRÉDITO pelo pagamento e, ainda, JULGO 

EXTINTA, por sentença a execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 177-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eromar Bersch, Almiro Bersch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 177-46.017.811.0014 (Código 73353)

VISTO,

Considerando o parcelamento dos débitos tributários, DEFIRO o pedido de 

suspensão, na forma postulada à fl. 20.

Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo legal, promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28242 Nr: 748-61.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. Vieira Filho ME, Jose Rodrigues Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 28242

VISTOS,

 Considerando que a parte exequente vem postergando o curso 

processual, requerendo por diversas vezes à suspensão do feito, sem 

que apresente manifestação que promova o regular prosseguimento desta 

ação.

 INDEFIRO o pedido retro, para a suspenção do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para promover regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23686 Nr: 1005-91.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Gilberto dos Santos, Antonio Gilberto 

dos Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 “Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 
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desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial” (STJ - REsp: 1421514 MG 

2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 12/05/2015). (grifos nossos)Com essas considerações, 

INDEFIRO, novamente, o pedido para a realização de busca via sistema 

INFOJUD.Por fim, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, proceder ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 20 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29624 Nr: 429-59.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial” (STJ - REsp: 1421514 MG 

2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 12/05/2015). (grifos nossos)Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de fls. 92/95.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 1445-38.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO - 

OAB:16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Mendes Bastos - 

OAB:MT-23933/0, CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:315700

 Desta feita, conexas as ações, o caso é de determinar a reunião dos 

feitos, na forma do art. 55, § 3º, do NCPC, o qual, repita-se, dispõe que 

“serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.Ademais, em 

consulta ao sistema PJE, vislumbra-se que a ação nº 

1001519-11.2017.8.11.0003 foi distribuída para a 4ª Vara Cível da 

comarca de Rondonópolis/MT em 13.03.2017 e teve sua inicial recebida em 

14.03.2017, motivo porque, segundo a regra do art. 59, do NCPC, aquele 

juízo tornou-se prevento.Impende destacar, ainda, que o fato da ação de 

reconhecimento de união estável e cobrança de seguro DPVAT terem sido 

propostas neste juízo não o torna prevento em relação a demanda 

indenizatória, notadamente quando a competência aqui discutida tem 

caráter relativo.Diante de todo o exposto, em face da conexão entre a 

presente ação com aquela de nº 1001519-11.2017.8.11.0003, DECLINO da 

competência para julgar este feito e, por conseguinte, DETERMINO a 

remessa dos autos à 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT para 

seu devido processamento e julgamento.Baixas e anotações de 

praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 1157-32.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gildeth Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Fischer 

Cavalcante - OAB:/MT - 16.074, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 

3056

 VISTO,

 Considerado o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, 

conforme determinado às fls. 216, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença prolatada às fls. 189 e, após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 387-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson José Rezende, Eneida Maria Augusta Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana Sousa Andrade - 

OAB:MT 16.875

 VISTO,

Cuida-se de rescisão contratual c/c perdas e danos, ajuizada por ELSON 

JOSÉ REZENDE e OUTRA em face de BERTÉ FLORESTAL LTDA., já 

qualificados nos autos.

Intimados para manifestar o interesse na produção de provas, os autores 

postularam pela aplicação do art. 472, do NCPC (fls. 267/269), ao passo 

que a requerida pleiteou pela inquirição de uma (01) testemunha (fls. 270).

Pois bem.

De início, verifica-se que o feito está em ordem, não há preliminares a 

serem analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

DECLARO-O saneado.

No mais, DEFIRO a produção de prova testemunhal postulada pela parte 

ré, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de junho de 2018, às 14h30min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados da parte 

requerida para que intimem a testemunha por eles arrolada, ou, para que a 

traga no dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 883-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 VISTO,

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA, já qualificada nos autos.

Citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que aduziu 

matéria meritória, alegando não restar configurado o ato de improbidade 

dos réus, postulando, pois, pela improcedência da demanda (fls. 126/128).

Com vistas dos autos, o Ministério Público apresentou impugnação, 

alegando que não foram alegados fatos previstos no art. 337, do NCPC, 

razão pela qual requer seja inaugurada a fase de instrução (fls. 130/131).

Pois bem.

De chofre, exsurge-se dos autos que os requeridos não levantaram 

preliminares ou prejudiciais de mérito. Em verdade, as teses aventadas por 

ocasião da contestação guardam similitude com o mérito da contenda, 

razão porque serão melhor apreciadas por ocasião da sentença, após 

finda a instrução processual.

Assim, DECLARO SANEADO o feito e, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, razão porque DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de junho de 2018, às 13h30min (MT).

INTIME-SE, a requerida, inclusive para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado, consignando que eventual rol de 

testemunhas deverá ser depositado em cartório em, no mínimo, 10 (dez) 

dias de antecedência da audiência designada, sob pena de preclusão 

probatória.

Consigne que, nos termos do art. 455, do NCPC, as testemunhas arroladas 

pela parte ré deverão ser intimadas pelo próprio advogado, ou, trazidas 

por ele à audiência, na data e hora designadas.

Por seu turno, INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelo parquet, haja 

vista o disposto no art. 455, § 4º, inc. IV, do NCPC.

Por fim, INDEFIRO o pedido de intimação do Banco do Brasil S/A para 

apresentar cópia dos contratos, uma vez que consta do caderno 

processual extratos pormenorizados fornecidos pela respectiva instituição 

financeira na fase preliminar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576

 Assim, INDEFIRO o pedido neste ponto.IV – DA PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL E DA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS 

MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL.Por fim, haja vista a necessidade 

do requerente comprovar sua condição de hipossuficiente, ou, querendo, 

adimplir os emolumentos judiciais, POSTERGO a apreciação do pedido de 

produção de prova testemunhal, bem como da anotação da existência da 

ação às margens da matrícula do imóvel.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27003 Nr: 965-41.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte, Alexandre Alvin da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim Da Fonseca 

- OAB:7010, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Paulo Celerino Alvim Da 

Fonseca - OAB:MT10.629

 I – INDEFIRO o pedido pela expedição de ofício para localização da 

testemunha Vania Rodrigues de Oliveira, uma vez que a parte peticionante 

não comprovou o esgotamento das diligências com vistas a encontrá-la. 

Por conseguinte, faculto ao requerido ROBERTO o prazo de 15 dias para 

informar o novo endereço da referida testemunha, a fim de perfectibilizar 

sua inquirição, sob pena de preclusão probatória. II – Por outro lado, com 

razão o requerido ROBERTO ao insurgir-se quanto a não instrução da 

precatória expedida para a oitiva da autora com o questionário por ele 

apresentado. Assim, DEFIRO o pedido do réu neste ponto e, DETERMINO a 

expedição de nova carta precatória para colheita do depoimento pessoal 

da requerente, especificamente para responder ao questionário imbricado 

às fls. 214/215. III – Em relação ao pleito de fls. 254/255, haja vista a 

correção do nome da testemunha, bem como a informação de alteração do 

endereço funcional, DEFIRO o pedido e DETERMINO a expedição de carta 

precatória à comarca de Rondonópolis/MT para a inquirição da testemunha 

SGTOPM Alice. IV – No que tange à impossibilidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pela parte autora, verifica-se que fora-lhe 

oportunizado informar endereço atualizado das mesmas, ou até mesmo 

substituí-las, contudo, intimada, a requerente manteve-se silente (fls. 257). 

Deste modo, DECLARO preclusa a oportunidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pela parte autora. V – Prosseguindo, no tocante à 

não localização da testemunha Antônio Carlos de Oliveira, DETERMINO a 

intimação do requerido ALEXANDRE para que, em 10 dias, manifeste a sua 

insistência na inquirição da mencionada testemunha, caso em que deverá 

declinar endereço atualizado dessa, sob pena de preclusão probatória. VI 

– Por fim, haja vista a insistência do requerido ROBERTO CARLOS 

DUARTE na inquirição das testemunhas CBPM Tenório e SDPM Arcanjo, 

ambos com endereço funcional nesta comarca, DESIGNO a data de 12 de 

junho de 2018, às 14h00min para a oitiva desses. INTIMEM-SE as 

testemunhas na forma do art. 455, § 4º, inciso III, do NCPC(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73710 Nr: 381-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mesquita de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abelmario Luis Vilela, Roniclei dos Santos 

Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:MT 10.956, Ângelo Bernardino de Mendonça Junior - 

OAB:OAB/MT 16.330, Paulo Ricardo Feitoza Matos - OAB:21913/0

 Prosseguindo, DEFIRO a produção de prova pericial postulada pelo 

requerente.Para tanto, NOMEIO para sua confecção a empresa 

AgroPerícia, localizada à Av. Miguel Sutil, nº 8000, Salas 1.406/1.407, 

Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP 78.040-400, fone (65) 99912-2865, e-mail: 

contato@agropericia.com.br.INTIMEM-SE as partes para, arguirem o 

impedimento do perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem 

quesitos, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e 

III).Apresentados os quesitos pelas partes, INTIME-SE o Sr. Perito para, em 

cinco (05) dias: a) apresentar proposta de honorários (NCPC, art. 465, § 

2º, inc. I); b) apresentar currículo, com a comprovação de sua 

especialização (NCPC, art. 465, § 2º, inc. II); c) apresentar seus contatos 

profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas 

suas intimações pessoais (NCPC, art. 465, § 2º, inc. III).Após, INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, manifestar-se acerca da proposta 

dos honorários periciais apresentados, a fim de dar prosseguimento ao 

feito, passando-se à fase do art. 95 do NCPC.Decorrido o prazo retro, 

INTIME-SE o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham 

para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos 

trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes 

para o acompanhamento.A seguir, INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, 

INTIMEM-SE as partes a manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar 

parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único).IV – DA PROVA 

TESTEMUNHAL.No que tange à produção de prova testemunhal postulada 

por ambas as partes, POSTERGO sua análise para após a confecção da 
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prova pericial deferida, por mostrar-se medida mais compatível aos 

princípios da razoabilidade e economia processual.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74361 Nr: 724-86.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelice Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, 

do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72000 Nr: 1590-31.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 VISTO,

Cuida-se de ação resolutiva de contrato de permuta de bens imóveis, 

ajuizada por RUBENS RODRIGUES ROCHA E OUTRA em face de 

EVANDRO SILVA COUTINHO, já qualificados nos autos.

A liminar inicialmente vindicada foi indeferida (fls. 113/115v).

Intimado, o requerido opôs embargos de declaração em face da omissão 

quanto ao pedido de gratuidade de justiça aviado pelos requerentes (fls. 

116/118).

A contestação já havia sido apresentada às fls. 93/97.

Adiante, os requerentes informaram a interposição de agravo de 

instrumento (fls. 124/135), cuja liminar recursal foi indeferida (fls. 139/143) 

e, posteriormente, o recurso desprovido (fls. 156/160).

Às fls. 154 determinou-se aos autores que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, ao passo que esses juntaram aos autos a guia de 

recolhimento das custas de distribuição (fls. 161/161v).

Intimados, os autores apresentaram impugnação à contestação às fls. 

164/167).

Acerca das provas a produzir, as partes postulam pela produção daquela 

de caráter testemunhal (fls. 176/177).

Pois bem.

De início, em que pese a não apreciação dos declaratórios opostos às fls. 

116/118, DOU-LHE POR PREJUDICADO, diante do recolhimento das custas 

processuais pelos autores.

Prosseguindo, verifica-se que o feito está em ordem, não há preliminares a 

serem analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

DECLARO-O saneado.

No mais, DEFIRO a produção de prova testemunhal postulada pelas partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de junho de 2018, às 13h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

depositarem o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados 

das partes para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72637 Nr: 1957-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO SERGIO BARRETO, GERMANO POHL 

MOREIRA DE CASTILHO, JAINE FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:OAB/MT 9.521-B

 VISTO,

De início, assinalo que o feito está em ordem, não há preliminares a serem 

analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

DECLARO-O saneado.

No mais, verifica-se que a parte ré postulou pela produção de prova 

testemunhal em sua contestação, ao passo que os requerentes requerem 

a produção de prova documental, testemunhal e pericial.

Pois bem.

Considerando que os autores alegam ter sofrido lesões decorrentes do 

acidente, DEFIRO a produção de prova pericial médica, e NOMEIO para sua 

confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro na secretaria 

deste juízo.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do médico.

Saliente-se que a requisição para o pagamento dos honorários periciais 

será expedida após a apresentação do laudo, por tratar-se de parte 

amparada pela gratuidade da justiça.

Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do 

expert, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

No que tange à produção de prova testemunhal postulada por ambas as 

partes, POSTERGO sua análise para após a confecção da prova pericial 

deferida, por mostrar-se medida mais compatível aos princípios da 

razoabilidade e economia processual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74391 Nr: 742-10.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez 

que beneficiário da gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 268-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Lopes Paz, Rute Sena Lopes Soares, Salvina 
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Lourenço de Souza, Sebastiana Cavalcante de Souza, Solange Marta de 

Souza, Sonia Lúcia Souza Silva Reis, Sonia Matyos Pereira Zavodine, 

Soraia Ferreira Neri Bathemarque, Suleny Messias Pereira, Ziziane 

suhelen Gomes dos Santos Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

De início, CUMPRA-SE, a secretaria, o despacho de fls. 706.

Prosseguindo, considerando que determinado o processamento de 

liquidação em autos apartados, os pedidos afetos a tal pedido, tal como a 

exibição de documentos pretendida às fls. 707, serão apreciados no 

processo correlato.

No mais, considerando que o presente feito tramita apenas em relação à 

execução dos honorários sucumbenciais, RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos, fazendo constar como exequente o causídico peticionante.

Após, INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Sem prejuízo, ATENTE-SE, a secretaria, para o integral cumprimento das 

decisões proferidas previamente à conclusão desnecessária dos autos, a 

fim de evitar morosidade processual e, quiçá, prejuízo às partes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69302 Nr: 79-95.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Sandra 

Rosângela Soares Silva, Adriano Moura Barbosa, Sandra Rosângela 

Soares da Silva - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Destarte, DEFIRO a produção de provas, na forma pretendida, e, por 

conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de junho de 2018, às 14h00min (MT).INTIMEM-SE os requeridos para 

comparecerem ao ato acompanhados de seu advogado e, CIENTIFIQUE-SE 

o parquet acerca da data e hora aprazada para a realização do ato.Nos 

termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados dos 

requeridos para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação, devendo o respectivo rol ser apresentado nos autos em 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão probatória.Por sua vez, INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual, se arroladas na 

inicial, haja vista que tal providência deverá ser realizada de forma judicial, 

nos termos do art. 455, § 4º, IV, do NCPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29915 Nr: 719-74.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho, ACPI - Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Rayssa Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 

19.342

 Posto isso, ACOLHO a preliminar arguida e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, 

relativamente à requerida ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA., devendo a ação prosseguir em 

relação aos demais requeridos.Sem custas e honorários 

advocatícios.Proceda-se às retificações necessárias junto à capa dos 

autos e ao Sistema Apolo.II – DO SANEAMENTO.De mais a mais, 

verifica-se que inexiste outras questões preliminares ou prejudiciais a 

serem analisadas, motivo pelo qual DECLARO saneado o feito.No mais, 

DEFIRO a produção de provas, na forma pretendida, e, por conseguinte, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 14h30min (MT).INTIMEM-SE os requeridos para comparecerem ao 

ato acompanhados de seu advogado e, CIENTIFIQUE-SE o parquet acerca 

da data e hora aprazada para a realização do ato.Nos termos do art. 455, 

do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados dos requeridos para que intimem 

as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação, devendo o respectivo rol 

ser apresentado nos autos em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

probatória.Por sua vez, INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público Estadual, se arroladas na inicial, haja vista que tal 

providência deverá ser realizada de forma judicial, nos termos do art. 455, 

§ 4º, IV, do NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 624-97.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78542 Nr: 408-39.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial e, por conseguinte, DETERMINO a 

retificação da capa dos autos.

Prosseguindo, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, § 4º), CITE-SE o réu, por mandado, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), se quiser.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 434-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 436-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceni Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais fundamentos, DEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita.II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27890 Nr: 393-51.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Sol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 VISTO,

Considerando o longo tramitar do feito, de maneira que atualmente 

encontra-se incluso na Meta 02 do CNJ, o que, per si, impõe célere 

prestação jurisdicional, OFICIE-SE à Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMA/MT) solicitando resposta quando à perícia indireta, com a urgência 

que o caso requer.

Após, PROCEDA-SE na forma determinada às fls. 242.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 140-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsonina Benedita Sol dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 VISTO,

Cuida-se de ação civil pública de proteção ambiental, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de EDSONINA BENEDITA SOL 

DOS SANTOS, já qualificada nos autos.

Deferida a produção de prova pericial, essa não foi realizada até o 

momento, sendo que o parquet, instado a manifestar, desistiu da mesma, 

postulando pela designação de audiência para a produção de prova 

testemunhal postulada pela parte ré (fls. 185/186).

Pois bem.

Considerando o longo tramitar do feito, de maneira que atualmente 

encontra-se incluso na Meta 02 do CNJ, o que, per si, impõe célere 

prestação jurisdicional, HOMOLOGO a desistência da prova pericial 

requerida pelo órgão ministerial.

Por outro lado, haja vista que deferida a produção de prova testemunhal 

postulada pela parte ré (fls. 161/162), DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de maio de 2018, às 14h00min (MT).

INTIME-SE a requerida informando que terá o prazo de 10 (dez) dias para 

depositar o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado da 

parte ré para que intime as testemunhas por ele arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

Ciência ao parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75054 Nr: 1081-66.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormandino Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 I – DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.De fato, é 

prescindível a apresentação do contrato de honorários advocatícios, de 

maneira que a determinação retro exarada somente o foi como forma de 

evitar possíveis prejuízos às partes e resguardar eventuais direitos do 

litigante.Inobstante, o prosseguimento da ação judicial, quando 

preenchidos os requisitos exigidos, não pode ser obstado pela ausência 

de apresentação da minuta do contrato entabulado ente representante e 

representado.Assim, sendo despicienda a apresentação do contrato de 

honorários contratuais, o feito deve seguir regular tramitação, motivo pelo 

qual passo à apreciação da preliminar aventada.II – PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.De logo, 

destaca-se que improcede a preliminar arguida pela autarquia 

previdenciária. Explico.Como cediço, o Supremo Tribunal Federal assentou 

o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é requisito 

imprescindível para o recebimento e processamento das ações 

previdenciárias.Nesta toada, o instituto requerido dispensa forçosa 

argumentação acerca da carência da ação. Contudo, a pretensão da 

autarquia ré é afastada pelo próprio documento por ela apresentado às 

fls. 37, o qual confirma o “indeferimento online” do benefício pleiteado na 

via administrativa.Ademais, consta dos autos cópia completa do 

procedimento administrativo (fls. 47/152).Deste modo, AFASTO a 

preliminar levantada.III – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.No mais, haja 

vista que já nomeado profissional técnico para a elaboração de prova 

pericial, NOTIFIQUE-O para que designe dia e hora para o início dos 

trabalhos, nos termos da decisão de fls. 26/26v.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23667 Nr: 982-48.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

À vista do contido no petitório de fls. 277/277v, CERTIFIQUE-SE, a Sra. 

Gestora, a regularidade do processamento do precatório de fls. 270/270v 

junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Caso constatado seu não cadastramento, EXPEÇA-SE novo precatório, 

com a máxima urgência.

Por outro lado, se observada a regularidade de seu processamento, 

AGUARDEM-SE os autos em secretaria até ulterior compensação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 786-15.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolinda Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros de 

CAROLINDA ROSA DOS SANTOS e, por corolário, DETERMINO o 

prosseguimento do feito, com a consequente retificação da capa dos 

autos.Após, INTIME-SE a causídica peticionante para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar os cálculos de execução, a fim de possibilitar a deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do 

feito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em 

nome próprio, ou qualquer outro documento que justifique a apresentação 
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de tal documento em nome de terceiro pessoa, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do 

mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29257 Nr: 57-13.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Paim, Jandir Domingos Paim, Noemi do Carmo 

Paim Pagliocchi, Enedir Terezinha Paim, Ivo José Paim, Zedir Terezinha dos 

Santos, Marcos Aurélio Teixeira de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Dadas as circunstâncias dos autos – em especial a natureza da 

obrigação principal – ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada 

e, via de consequência: (a) HOMOLOGO os cálculos da obrigação 

principal apresentados pela parte exequente, no valor de R$ 18.693,18 

(dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos); (b) 

REDUZO o valor da astreinte para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual entendo ser razoável e compatível com o caráter coercitivo 

da cominação e com o tempo do descumprimento do comando 

judicial.Neste ponto, urge assinalar que DEIXO de determinar a 

compensação da verba honorária, eis que o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (TRF1) já manifestou a impossibilidade de tal providência 

(Precedente: Ap 134109620094019199/RO, 2ª Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, j. 02.10.2015)No mais, preclusa esta decisão, 

EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor (RPV), observando as 

determinações da Resolução 168/2011 do CJF, instruindo-a com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25332 Nr: 608-95.2008.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Luiz do Valle Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Maria Ilda dos Santos, Valdeci Vieira de Moura 

Rosa, Zilda de Moura Moreira, Juari Vieira Guimarães, João Vieira 

Guimarães, Jassy Moura da Cruz, Adelson Vieira Guimarães, Oswaldo 

Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, 

Vanderlei Vieira Guimarães, Adevanir Rodrigues Moura, Rosângela 

Rodrigues Ferreira, Maria de Lourdes Vieira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião M. Pinto Filho - 

OAB:MT. 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

DECLARAR existente a compra e venda do imóvel registrado sob matrícula 

nº 1.451, do Livro nº 2-F, fls. 016, do CRI local, negócio realizado em 

setembro/1996, figurando como adquirente ADAUTO LUIZ DO VALLE 

BARBOSA e como vendedores JOAQUIM AUGUSTO DE MOURA e 

FRANCISCA ALVES VIEIRA MOURA.Por conseguinte, CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que beneficiários da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 578-45.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Rosangela 

Nascimento Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Rafael Soldera Dallek - OAB:20688/MT

 No mais, DEFIRO a produção de prova testemunhal, razão pela qual 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 13h00min (MT).INTIMEM-SE as requeridas informando que terão o 

prazo de 10 (dez) dias para depositarem o rol de testemunhas no feito, 

sob pena de preclusão.Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os advogados da parte ré para que intimem as 

testemunhas por ele arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação.Por outro lado, as 

testemunhas arroladas pelo parquet deverão ser intimadas via Oficial de 

Justiça, haja vista o disposto no art. 455, § 4º, inciso IV, do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69092 Nr: 1716-18.2015.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Pereira dos Santos Filho, Alex Ramos da 

Silva-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ramos da Silva, Lázaro Soares Porto, 

Orlando Pereira dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:OAB/MT 17.514, Cristina Porto Pereira - OAB:15009, Hervitan 

Cristian Canulla - OAB:MT/ 19.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rodrigues 

Carvalho - OAB:OAB/MT 17.514, Hervitan Cristian Carulla - 

OAB:OAB/MT 19.133

 Ocorre que, perlustrando os autos, denota-se que até o presente 

momento o pedido de gratuidade formulado pelo reconvinte não foi 

analisado.Pois bem.De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família.No caso dos autos, nota-se que o reconvinte instrui seu 

requerimento com declaração genérica de hipossuficiência, porém, se 

evidencia dos autos outros elementos que indicam a possibilidade do autor 

pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e 

de sua família.Com efeito, a parte reconvinte é pessoa jurídica, trabalha 

com fabricação de esquadrias de metal, de artigos de serralheria, 

serviços de confecções de armações metálicas para a construção, 

comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de 

vidros e locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, 

além de máquinas agrícolas.Além disso, deu-se à reconvenção o valor de 

R$ 165.500,40.Intuitivo, destarte, que possui condições de arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento 

próprio.Portanto, havendo indícios da capacidade financeira da parte 

reconvinte, o caso é de emenda.Deste modo, nos termos do artigo 321, do 

NCPC, CONCEDO à parte reconvinte o prazo de 15 dias para que 

comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos que atestem 

sua situação de hipossuficiência, de forma a demonstrar que o pagamento 

das custas judiciais poderá, de fato, comprometer seu sustento e de sua 

família, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, 

pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena 

de indeferimento da reconvenção e sua extinção sem resolução de mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 1633-31.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 624 de 832



 PARTE AUTORA: Odelita Cavalcante de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ferreira de Souza, Edenisia Ferreira 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700

 VISTO,

De início, assinalo que o feito está em ordem, não há preliminares a serem 

analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

DECLARO-O saneado.

No mais, DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem como a colheita 

do depoimento pessoal das partes.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de junho de 2018, às 13h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes informando que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

depositarem o rol de testemunhas no feito, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados 

das partes para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73100 Nr: 40-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Venda Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, uma vez que constatada a litispendência.Por conseguinte, TORNO 

INSUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida.Ademais, 

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que 

beneficiário da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28703 Nr: 1209-33.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDL, ZDL, JNDL, ZDL, JDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de investigação de paternidade post mortem, para 

fins de RECONHECER a paternidade de JOÃO INÁCIO ROSA em relação à 

requerente ZENILDE DIAS LOPES.Por conseguinte, EXPEÇA-SE o 

competente mandado ao Cartório de Registro Civil para que se promova a 

retificação no registro civil da autora, constando-se como pai o falecido e 

ainda o nome de seus avós paternos.Antes, contudo, INTIME-SE a 

requerente para que, em cinco (05) dias, manifeste desejo na alteração de 

seu patronímico.Sem custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do 

art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68012 Nr: 1201-80.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Revanildo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A, 

Allians Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, Rodrigo Augusto Fagundes 

Teixeira - OAB:11363/MT, Tatiani Pinto de Lara - OAB:19.497/MT

 VISTO,

Cuida-se de demanda indenizatória ajuizada por REVANILDO PAULINO em 

face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, e 

figurando como denunciada à lide ALLIANZ SEGUROS, todos qualificados 

nos autos.

O feito foi saneado (fls. 445/447), seguindo-se com a intimação das partes 

para especificarem provas.

Instado a manifestar, o requerente postulou pela produção de prova 

pericial, a fim de comprovar as enfermidades decorrentes do acidente, 

bem como sua inaptidão para o labor regular. Além disso, postulou pela 

realização de perícia no local do acidente para demonstrar se a rodovia 

atende as normas de trânsito. Por fim, pleiteou pela produção de prova 

testemunhal (fls. 457/458).

Por seu turno, a requerida apresentou novos documentos, com fulcro no 

art. 433, do NCPC. Ademais, pugnou pela colheita do depoimento pessoal 

do autor, inquirição de testemunhas e prova pericial de reconstituição do 

acidente, a fim de comprovar a inexistência de falha na prestação de 

serviço (fls. 460/462).

I – DA PROVA PERICIAL MÉDICA.

De início, DEFIRO a produção da prova pericial médica, na forma postulada 

pelo requerente, e NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima 

Bezerra, com cadastro já existente na secretaria deste juízo.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do médico.

Saliente-se que a requisição para o pagamento dos honorários periciais 

será expedida após a apresentação do laudo, por tratar-se de parte 

amparada pela gratuidade da justiça.

Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do 

expert, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

II – DA PROVA PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE.

Por outro lado, haja vista que os fatos ocorreram em 15.01.2015, isto é, há 

mais de três (03) anos, período em que pode ter havido mudanças 

substanciais no local do sinistro, INDEFIRO a prova pericial postulada pelo 

autor neste ponto, com fundamento no art. 464, § 1º, inciso III, do NCPC.

III – DA PROVA PERICIAL DE RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE.

Prosseguindo, DEFIRO a prova pericial de reconstituição do acidente 

pleiteada pela parte requerida.

Para tanto, NOMEIO para sua confecção o Perito Oficial Criminal, Sr. Valter 

Joaquim dos Santos, podendo ser encontrado na Gerência de 

Criminalística de Rondonópolis/MT, Rua 15 de Novembro, nº 151, Centro, 

Rondonópolis/MT, CEP 78.700-000, fone (66) 3421-5191.

INTIMEM-SE as partes para, arguirem o impedimento do perito, se for o 

caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias 

(NCPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III).

Apresentados os quesitos pelas partes, INTIME-SE o Sr. Perito para, em 

cinco (05) dias: a) apresentar proposta de honorários (NCPC, art. 465, § 

2º, inc. I); b) apresentar currículo, com a comprovação de sua 

especialização (NCPC, art. 465, § 2º, inc. II); c) apresentar seus contatos 

profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas 

suas intimações pessoais (NCPC, art. 465, § 2º, inc. III).

Após, INTIME-SE a parte requerida para, em cinco (05) dias, manifestar-se 

acerca da proposta dos honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do NCPC.

Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com cópia dos quesitos das 

partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local 

para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento.
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A seguir, INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 

477, parágrafo único).

IV – DA PROVA TESTEMUNHAL.

No que tange à produção de prova testemunhal postulada por ambas as 

partes, POSTERGO sua análise para após a confecção das provas 

periciais deferidas, por mostrar-se medida mais compatível aos princípios 

da razoabilidade e economia processual.

V – DA RETIFICAÇÃO NA CAPA DOS AUTOS.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar o nome da 

denunciada à lide ALLIANZ SEGUROS, pois embora tenha sido decretada 

sua revelia (fls. 456), deverá ser intimada dos atos praticados no feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 294-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.T. PEREIRA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Diante do exposto, a despeito do transcurso do prazo da blindagem da 

empresa devedora e, sendo o bem descrito na inicial essencial às 

atividades da requerida, DEFIRO o pedido de suspensão de fls. 70/76, 

devendo os autos permanecerem em secretaria até finda a homologação 

do plano de recuperação, ou, ulterior deliberação.Por conseguinte, se já 

cumprida a medida de busca e apreensão, DETERMINO a imediata 

restituição dos bens à requerida.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70097 Nr: 495-63.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA a requerente LUZIA FERREIRA DO SANTOS SOUZA, no 

valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo art. 203, 

inciso V, da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 

10.741/2.003, devido a partir da data do requerimento administrativo 

(12.12.2011), com a imediata implantação na folha de pagamento do 

requerido.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 

0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da 

decisão proferida na ADI 4.357.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30120 Nr: 924-06.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Wanzeller Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Código: 30120

DESPACHO

VISTO,

 Ante a certidão de fl. 154, INTIME-SE, pessoalmente, a parte exequente 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 16 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 991-92.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florinal Vieira Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonia Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333/MT, Daniel F França Silva - OAB:243214

 Certtifico que procedo a intimação parte requerida ,para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75921 Nr: 1468-81.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certtifico que procedo a intimação parte autora, para no prazo legal, 

aimpugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64836 Nr: 1157-95.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JORGE DA SILVA, Leiliane Natal 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTINA PORTO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1157-95.2014.811.0014, Protocolo 

64836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 481-11.2018.811.0014 (Código 78692)

DECISÃO

VISTO,

 Chamo o feito à ordem.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Liminar 

em que após, expedido mandado de intimação da parte requerida, fora 

certificada o seu não cumprimento, uma vez que não fora analisado o 

pedido da gratuidade da justiça, tampouco houve o recolhimento de custas 

pela parte autora.

Pois bem.

Perlustrando o feito, nota-se que a requerente pugna lhe sejam 

concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, juntando, para tanto, 

seu holerite demonstrando a sua ficha financeira.

Assim, acerca da gratuidade da justiça, o novel Código de Processo Civil 

disciplina a matéria a partir de seu artigo 98.

In casu, a requerente logrou êxito em demonstrar que é pessoa 

hipossuficiente, de modo que o pagamento das custas e despesas 

processuais pode acarretar em prejuízos no seu sustento e no de sua 

família.

Posto isto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça á requerente.

Por corolário, PROCEDA-SE, ao integral cumprimento do despacho de fl. 

44.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 1659-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Leles Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843, Nayara Santos de Moraes - OAB:OAB/MT 20215/O, 

Rafael Antônio da Silva - OAB:SP - 244.223

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29359 Nr: 164-57.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro da Rocha Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR 

o requerido ao pagamento da diferença entre o índice aplicado ao mês de 

junho de 1987 e o IPC, de 26,06%. Sobre o valor da condenação incidirão, 

ainda, a correção monetária, pelo INPC, desde junho de 1987, e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do art. 405, do 

Código Civil.Por conseguinte, CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73251 Nr: 123-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingla Cristiane Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000025-78.2017.8.11.0014 REQUERENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação - Id. 

11520061 e Id. 11559861, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 

11626840, ambas no prazo legal, conforme certificado – Id. 11628787. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por danos morais com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Manoel Luiz da Silva em face de Banco CETELEM 

S.A., devidamente qualificados, alegando, em síntese, que a Requerida 

vem descontando indevidamente do seu benefício previdenciário 

empréstimo bancário e ainda o valor referente à aquisição de serviços de 

cartão de crédito, conforme consta do extrato anexo – Id. 8251974, bem 

como Boletim de Ocorrência nº. 2017.177634, e ainda ressalta que jamais 

tivera qualquer relação jurídica com referida instituição financeira. No Id. 

9948955, a liminar foi concedida para a finalidade da parte Requerida, se 

abster de lançar novos débitos em nome do Requerente, referente aos 

contratos nº. 51-820772483/16 e nº. 97/820772704/16. No Id. 11534033 

foram realizadas audiência de conciliação, onde a parte Requerida propôs 

o acordo no valor de R$ 1.200,00, por não estar descontando 
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mensalmente os valores, entretanto o Requerente, não aceitou, 

tornando-se infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, e o processo 

teve seu prosseguimento normal. Contudo, a parte Requerida apresentou 

contestação – Id. 11520061 e Id. 11559861, e em suma, contestou que o 

Requerente não esta tendo descontos em seu benefício pelo Banco 

Cetelem, haja vista que não houve a liberação do crédito, e para 

comprovar anexa aos autos – Id. 11559865 e 11559868 – a Planilha de 

Proposta Simplificada, e ao final contesta pela improcedência da ação. Por 

outro lado, a parte Requerente impugnou a contestação – Id. 11626840, 

em sua totalidade, pelo fato de que os documentos apresentados pela 

parte foram produzidos de forma unilateral, e ainda que a parte efetuou 

sete descontos no valor de R$ 144,00 e mais o valor de R$ 44,00 mensal a 

título do cartão, e para provar anexa no contexto da impugnação o extrato, 

bem como no Id. 8251974, e ao final pleiteou pela procedência da ação. 

Pois muito bem, em análise ao conjunto probatório verifico que a parte 

Requerente junta aos autos extrato - Id. 8251974, onde demonstra que a 

parte Requerida vem realizando desconto no benefício do Requerente, e 

ainda anexa o Boletim de Ocorrência, o qual notícia que há dois 

empréstimos um do Banco requerido e outro pelo Banco PAN. Por outro 

lado, em análise a documentação juntada pela parte Requerida, verifico 

que a Planilha de Proposta simplificada, menciona que não houve a 

liberação do crédito para ser descontado no benefício, entretanto tal 

documentação não vem acompanhada do contrato, nem consta assinatura 

da parte Requerente. Portanto, após analisar a documentação vislumbro 

que na documentação juntada pelo Promovente, consta o desconto 

referente aos contratos do empréstimo consignado pelo Banco 

Cetelem/Requerido, bem como observo a existência de mais dois 

descontos relativos a empréstimos em consignação, a saber: Banco do 

Brasil e Banco Pan. Ressalto ainda que no Boletim de Ocorrência a parte 

notícia que desconhece, o desconto discutidos nestes autos, bem como o 

desconto do Banco Pan. Entretanto, em consulta ao sistema PJe, constato 

que a parte Requerente tão somente ajuizou ação contra o Banco Cetelem, 

razão pela qual, não se pode dizer que a parte foi moralmente atingida em 

sua honra pelos descontos supostamente indevidos, haja vista haver 

demais descontos dos quais não comprova que tenha ajuizado ação, 

sendo assim concluo que referente ao pleito do dano moral o mesmo não 

procedente, haja vista a falta de comprovação pelo dano moral sofrido 

perante terceiros que tenha atingido a honra do Requerente. No entanto, 

referente aos descontos efetuados pelo Banco Cetelem, entendo que os 

mesmos estão sendo efetuados, conforme consta do extrato juntado ao 

Id. 8251974, bem como que estão sendo efetuados de forma ilegal, haja 

vista que a parte Requerida não comprova mediante contrato assinado a 

existência contratual entre as partes, razão pela qual nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, para condenar a Requerida: I) A se abster de realizar 

qualquer tipo de desconto na conta benefício previdenciário do 

Requerente; II) Que efetue o cancelamento dos contratos nº. 

51-820772483/16 e nº. 97/820772704/16, bem como do cartão de crédito; 

e III) A restituir o valor de R$ 1.054,80 (um mil e cinquenta e quatro reais e 

oitenta centavos), descontados indevidamente, na conta benefício 

previdenciário do Requerente, valor este referente as 7 parcelas de R$ 

144,40 e mais o valor de R$ 44,00, conforme consta do extrato anexo, Id. 

8251974. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-26.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NUNES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

1000119-26.2017.8.11.0014 REQUERENTE: MANOEL NUNES DA MATA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e decido. Trata-se a presente Ação de 

Ressarcimento cumulada com danos morais proposta por Manoel Nunes 

da Mata em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Alega em síntese o Requerente que é proprietário do imóvel rural 

denominado “Fazenda Bela Vista” - matrícula nº. 9.359, afirma mais que no 

ano de 1999, necessitando de energia elétrica no imóvel, realizou contrato 

particular de empreita de eletrificação rural e outras avenças com a 

Indusbras-Equipamentos Elétricos Ltda., para a montagem de uma rede de 

distribuição rural monofásica na tensão de 13.8KV e com a instalação de 

transformador de 15KVA completo, entretanto para a aquisição dessa 

energia e execução da referida construção alega que foram gastos o 

valor de R$ 10.200,00, dos quais atualizados chegam ao patamar de R$ 

22.339,09. Alega mais que desta execução do projeto da rede elétrica, o 

imóvel possui energia, a qual gerou a Unidade Consumidora nº. 6/665160, 

bem como recebe faturas. Afirma ainda na exordial que a Resolução 

Normativa nº. 229/2006, no § 2º do artigo 8º, estabelecia que o prazo 

máximo para a incorporação era até 31.12.2015, entretanto até o presente 

momento não foi ressarcido dos valores investidos na rede de alta tensão 

particular, existente no imóvel rural, no entanto alega na exordial que 

apenas na data de 03.07.2017 recebeu um comunicado Ref. 

27865/2017/DCMD-Obras/Energisa-MT, informando que a rede elétrica foi 

incorporada a concessionária e que o ressarcimento seria no valor de R$ 

149,35, sendo assim por ser um valor irrisório e não valer do valor gastos 

com a instalação do transformador/rede elétrica em sua propriedade, não 

restou outra alternativa a não ser recorrer ao judiciário para reivindicar o 

ressarcimento devido, bem como o dano moral. Realizada audiência em 

22.01.2018 – Id. 11430562, a parte Requerida não compareceu e nem 

justificou a ausência, mesmo tendo sido intimada conforme consta do 

Aviso de Recebimento, juntado ao Id. 11029358, razão pela qual a parte 

Requerente requereu a decretação da revelia e seus efeitos, bem como o 

julgamento antecipado da lide. Primeiramente, constato que realmente a 

parte Requerida foi intimada da referida audiência, conforme consta do 

aviso de recebimento anexado ao Id. 11029358, e mesmo assim não se 

fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação, neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a Requerida não se fez presente na 

audiência, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, 

razão assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante 

da revelia da Requerida. No entanto, analisando a documentação 

comprobatória acostada aos autos, vislumbro que o Requerente, anexou 

aos autos os seguintes documentos: I) Certidão referente a Matrícula do 

imóvel – Id. 10802446 II) Relatório de Ensaio do Transformador – Id. 

10802459; III) Projeto para análise e aprovação – energia elétrica – Id. 

10802459; IV) Carta nº. 1950/RRO99 de 25.10.1999, comunicando da 

disponibilidade de energia elétrica - Id. 10802459; V) Ofício Ref. 

27865/2017/DCMD – Obras/Energisa-MT - Incorporação de redes 

particulares – informando sobre o ressarcimento de R$ 149,35– Id. 

10802483; VI) Faturas referente aos meses de 01/2004; 02/2004; 

09/2007; 07/2017; 08/2017 e 09/2017 referente a UC 6/665160-8 – Id. 

10802471; VII) Resolução Normativa nº. 229/2006 – Id. 10802498; VIII) 

Decreto nº. 5.163/2004 – Id. 10802506; Diante da documentação 

comprobatório a parte Requerente deixou de apresentar provas das quais 

alegam que houve gastos com a compra de equipamentos para a 

instalação do transformador em sua propriedade particular, haja visto que 

a Requerida não fornecia a rede elétrica para a instalação, ou seja, para 

puxar a energia até a propriedade, os custos eram dos interessados para 

a aquisição da rede elétrica. Neste caso, pela não comprovação dos 
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gastos, não há em falar em ressarcimento dos valores despendidos com a 

instalação do transformador da rede elétrica particular em propriedade 

rural. Sendo assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão 

para a parte Requerente, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Sobre o assunto dispõe o artigo 373, inciso I do NCPC, abaixo 

transcrito: Artigo 373 O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, qual 

seja dos valores gastos com a instalação do transformador para a rede 

elétrica em sua propriedade, neste caso o Requerente se mantive inerte, 

razão em que a improcedência se impõe. Neste caso, o Requerente deixou 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de 

todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses 

ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à 

ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael 

Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, 

vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação 

do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000053-46.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE LELIS JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000053-46.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ELIZETE LELIS JUIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 10399281 e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 10507291 e 10509545, ambos dentro do prazo 

legal – Id. 10508100 e 10536623. Preliminar. A Requerida suscita preliminar 

de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Dano Moral e pedido de liminar, ajuizada por Elizete Lelis Juiz em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.., ambas qualificadas 

nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 8.039,88 (oito mil e trinta e nove 

reais e oitenta e oito centavos) – contrato 0007475749201704, nos órgãos 

de restrição ao crédito em 08.08.2017 por suposto débito existente 

perante a Requerida, conforme junta o extrato de consulta de balcão, 

e m i t i d o  p e l a  C D L  P o x o r é u / M T ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.action

?indice=0, datado de 24.08.2017, Id. 9700413. Alega mais, que é usuária 

da Unidade Consumidora nº 6/2194743-7, no entanto teve seu nome 

negativado em razão de uma fatura referente ao mês de abril/2017 no 

valor de R$ 8.039,88 (oito mil e trinta e nove reais e oitenta e oito 

centavos) pela concessionária Requerida, alega ser indevida, e que 

realizou o pagamento do débito referente à competência de 04/2017 no 

valor de R$ 272,54 (duzentos e setenta dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), com vencimento em 26.04.2017 e com pagamento efetuado em 

29.05.2017, e para provar faz a juntada do comprovante de pagamento, Id. 

9700426, afirma ainda que, em contato com a Requerida, esta não soube 

informar o porquê da cobrança daquele valor exorbitante, alega mais que 

sempre quitou com as parcelas, conforme faz a juntada de faturas anexas 

ao Id. 9700426 e 9700865. No Id. 9779940, o pedido de liminar foi deferido, 

sendo expedido ofício nº. 220/2017 – Id. 9787235 aos gerentes do SPC e 

SERASA. No Id. 10215268 o SPC Brasil, através do Ofício nº. SPCBR Jur 

nº. 8539/2017, informou a este juízo que a Requerente possui uma 

restrição no valor de R$ 8.039,88, publicada na base de dados da Serasa, 

e com isso solicitou providências necessárias para o cumprimento da 

liminar. Realizada em 16.10.2017 (Id. 10299649 e 10339795), a audiência 

de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Por sua vez, no Id. 10399281 a Requerida apresentou 

contestação, e em sede de preliminar pleiteou para a realização de perícia 

técnica, e, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

contestou ainda que foi realizada a vistoria no mediador e que foi 

encontrado irregularidades, bem como que a Requerente foi notificada da 

vistoria, contesta mais que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção 

do qual registrou a irregularidade, e ao final faz pedido contraposto a fim 

de que a Requerente seja compelida ao pagamento do valor de R$ 

8.039,88, e pleiteia pela improcedência da ação. Todavia, no Id. 10507291 

e 10509545, a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprovasse o débito e a irregularidade, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato 

de consulta de balcão emitido pela CDL Poxoréo (Id. 9700413), verifica-se 

que de fato foi incluída a referida negativação pela parte Requerida em 

desfavor da Requerente. Deste modo, conquanto tenha a parte Requerida 

em contestação – Id. 10399281, alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento que 

comprovasse a irregularidade no medidor da UC 6/2194743-7 da 

Requerente, que tenha gerado o valor de R$ 8.039,88 referente a 

negativação apontada no extrato (Id. 9700413). Afrontando assim, os 

princípios que rezem toda relação consumerista, bem como os direitos 

básicos do(a) consumidor(a), previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em 
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momento algum a parte Requerida provou que as declarações da parte 

Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da 

inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a 

parte consumidora é a parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim 

caberia à parte Requerida trazer na defesa o termo de ocorrência e 

inspeção referente a vistoria do medidor da UC 6/2194743-7 e as 

notificações referentes ao valor do débito existente, do qual alega haver a 

existência de pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. 

Dispõe o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da 

prova: “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”. Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar o valor devido referente a irregularidade da qual alega que 

houve no medidor da UC 6/2194743-7 da Requerente, bem como a 

prestação e a regularidade da cobrança efetivada, no entanto, limitou-se 

na defesa apenas a dizer que houve a irregularidade na UC 6/2194743-7 e 

por isso que há a existência dos valores cobrados. No entanto, a parte 

Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos 

artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da Requerente para a indevida inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito. A inserção do nome da parte Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito 

em 08.08.2017 pela Requerida no valor de R$ 8.039,88 – contrato 

0007475749201704; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000052-61.2017.8.11.0014 REQUERENTE: LUCIMAR FERREIRA AFONSO 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 9990781, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

10110635, ambas dentro do prazo legal – Id. 10320299. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c.c. Indenização por 

danos materiais e morais, interposta por Lucimar Ferreira Afonso em face 

de RN Comércio Varejista S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que na data de 26.01.2017 efetuou a compra de – 1. 

Liquidificador Mondial; 1. Aparelho Celular e 1. Fogão de 4 bocas – no total 

de R$ 1.594,90 (Id. 9685511), valor este que já efetuou o pagamento de 7 

prestações conforme consta do extrato do cartão de crédito (Id. 

9684630). Alega na presente ação a parte autora que o fogão não foi lhe 

entregue no prazo estipulado, afirma mais que pagou pela entrega o valor 

de R$ 35,00 e mais o valor do seguro com a garantia estendida de 1 ano, 

nos valores de R$ 82,00 e R$ 111,00 (Id. 9685511) – referentes ao fogão 

e ao aparelho de celular. No entanto por não ter recebido o fogão no prazo 

procurou a Requerida, porém não obteve êxito, entretanto procurou o 

Procon de Primavera do Leste, e fez a Reclamação nº. 

51.008.001.17-0003320, sendo lhe marcada audiência e oferecida 

proposta de acordo no valor de R$ 541,26, no entanto alega que não foi 

aceita a proposta, e não restando alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a indenização e a restituição dos valores pagos na 

compra e na garantia do fogão. Na audiência de conciliação – Id. 

10022665 realizada em 25.09.2017, a parte Requerida propôs acordo 

sendo que restituiria o valor pago do fogão, bem como os valores do frete 

e seguro atualizado, e mais R$ 500,00 a título de indenização por danos 

morais, no entanto não foi aceita, e em contraproposta a Requerente 

propôs a receber o valor pago pelo fogão, bem como a restituição do valor 

pago pelo frete e seguro atualizado em dobro das despesas referente à 

compra e mais R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, 

porém a referida contraproposta também não foi aceita tendo em vista que 

a Requerida se manteve inerte, assim restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes e o processo teve o seu tramite legal. Por sua vez, 

na contestação – Id. 9990781, a Requerida contestou em suma pela 

ausência da pretensão resistida, bem como que os serviços de garantias 

estendidas, seguros e antivírus não são obrigatórios, dos quais são 

oferecidos no momento da compra, no entanto a parte tem a opção de 

aderir ou não ao seguro da garantia, contesta ainda pela ausência da 

comprovação do dano moral, pelo fato de não haver nenhuma 

comprovação que tenha a parte Requerente sofrido algum abalo moral, e 

ao final pleiteia pela improcedência da ação. Na impugnação a contestação 

– Id. 10110635, a parte Requerente impugna em sua totalidade, pelo fato 

que a parte comprou o fogão e não o recebeu e ainda foi lhe cobrado 

valores não contratados dos quais foram inseridos na compra, frete e 

garantias estendidas, impugna ainda a inexistência de danos morais, bem 

como que os documentos juntados pela parte dos quais são ineficazes, e 

ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois bem, observo que diante 

da documentação juntada pela parte Requerente com a inicial, percebe-se 

que de fato houve a compra do produto denominado Fogão Atlas Monaco 

Glass VTI2 – no valor de R$ 423,43, conforme consta do Recibo de 

Compra – Dismobras Imp. Exp. Distr. Mov. Eletro Ltda., datada de 

26.01.2017 (Id. 9685511), do qual não foi entregue para Requerente, 

observo mais que desta compra constou a garantia estendida do fogão no 

valor de R$ 82,00 e da garantia estendida do aparelho de celular constou 

o valor de R$ 111,00, bem como consta destas garantias um Termo de 

Autorização de Cobrança de cobrança de prêmio de seguro – Id. 9684631. 

No entanto, dos documentos juntados, destaco que a Requerida não 

trouxe aos autos documentos ensejadores para provar os fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos da Requerente, Art. 373, inciso II do 

NCPC. Desta feita, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados 

na inicial, bem como pela documentação anexada aos autos e nas 

propostas oferecidas nos termos de audiência – Procon – Id. 9684633 e 

em juízo – Id. 10022665, dos quais demonstram que de fato a parte não 
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recebeu o fogão por ela comprado na loja da Requerida. Sendo assim, no 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Requerida a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço referente ao defeito, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a teoria da 

responsabilidade, o fornecedor, o fabricante e o prestador de serviços 

responderão independentemente da existência de culpa, pela reparação 

de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos 

e serviços. Desse modo, cabe consignar que, a Requerente buscou 

solução administrativa junto a Requerida, através do Procon, mas não 

obteve êxito. Nesse sentido entendo devida a restituição do valor pago 

pelo produto (fogão), bem como do frete e da garantia estendida do fogão. 

De tal modo, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo ao direito da 

personalidade da parte Requerente, a qual faz jus a uma compensação 

pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma 

completa desconsideração da Requerida, e foi submetida a inúmeras 

tentativas frustradas de resolução do problema, experimentando assim 

diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento 

corriqueiro, além da impossibilidade de utilização do bem adquirido. 

Portanto, restou comprovada a responsabilidade civil da parte Requerida, 

contudo, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade da empresa Requerida. Diante disso, opino 

pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial para: I) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR o valor pago pelo 

produto (fogão) na importância de R$ 423,43 (quatrocentos e vinte e três 

reais e quarenta e três centavos), bem como o valor pago pelo frete de 

entrega no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e mais o valor da 

garantia estendida no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) para a 

Requerente. II) CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ELIANE MARIA OLIVEIRA RODRIGUES em face de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente não trouxe ao 

feito comprovante de residência. Ademais, não é dado à parte autora, sob 

o manto da competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para 

o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Processo Número: 1000184-84.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo 

Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente trouxe ao feito comprovante de endereço em 

nome de pessoa estranha à relação processual. Ademais, não é dado à 

parte autora, sob o manto da competência relativa, a escolha aleatória de 

uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao 

princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal do Brasil. A 

propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida 

no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do 

princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça. Portanto, 

imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado 

Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou justificar 

documentalmente a apresentação daquele em nome de terceiro, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA em face de VIVO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, a parte requerente trouxe ao feito 

comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à relação 

processual. Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, ou justificar documentalmente a 

apresentação daquele em nome de terceiro, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO em face de ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não trouxe ao feito comprovante de residência. 

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO em face de ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não trouxe ao feito comprovante de residência. 

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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(REQUERIDO)
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO em face de ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 
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porque, a parte requerente não trouxe ao feito comprovante de residência. 

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, a parte requerente trouxe ao feito 

comprovante de residência em nome de pessoa estranha a relação 

processual. Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, ou justifique documentalmente a 

apresentação daquele em nome de terceiro, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU 

DECISÃO VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA HELENA DA SILVA 

em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo 

Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não trouxe ao feito cópia dos documentos 

pessoais e comprovante idôneo de residência. Ademais, não é dado à 

parte autora, sob o manto da competência relativa, a escolha aleatória de 

uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao 

princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal do Brasil. A 

propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida 

no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do 

princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça. Portanto, 

imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado 

Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos cópia dos documentos pessoais e comprovante idôneo de 

residência em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA em face de OMNI 

FINANCEIRA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente trouxe ao feito 

comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à relação 

processual. Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 
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à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, ou justificar documentalmente a 

apresentação daquele em nome de terceiro, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela 

urgência, ajuizada por ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO S/A, todos já devidamente qualificados. Em 

analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Pois bem. É consabido que para a concessão da tutela de urgência 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida 

ensejadora da anotação foi paga. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de quitação do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. No mais, 

AGUARDE-SE a realização da audiência designada pelo Sistema PJE. 

CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 23 de 

abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 004/2018/DF - Tornar público o Gabarito Definitivo da prova 

relativo ao Processo Seletivo para Estagiário de Nível Médio da Comarca 

de São José do Rio Claro/MT, realizado em 22.04.2018.

* O Edital n° 004/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74089 Nr: 2975-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMOLIN & PLÁ DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 21/22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60005 Nr: 1427-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MACHADO HENQUE, EDSON 

VANDERLEI CANOVA MORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

Nº210.13

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22351 Nr: 2215-86.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MANTOVANI DOS 

SANTOS NUNES - OAB: 12.363-B
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 Autos nº 2215-86.2008.811.0033

Cód. 22351

Vistos.

Preenchidos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo Civil, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

impugnar a execução, como incidente a estes próprios autos.

Não sendo impugnada a execução, será requisitado o pagamento por 

intermédio do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1.ª Região, cujo pagamento far-se-á na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito, não podendo 

a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as 

penas da lei, consoante inteligência do artigo 535 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22396 Nr: 2264-30.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da peça de fls. 117/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 391 Nr: 23-06.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Autos nº 23-06.1996.811.0033

Cód. 391

Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo quanto à intimação de fl. 343.

Quanto ao pleito formulado à fl. 344 informo que o pedido formulado nos 

autos em questão já fora apreciado.

Quanto ao requerimento de fl. 345/346 este deve ser formulado nos autos 

executivos, restando prejudicada a análise da referida postulação nestes 

autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 1795-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21725 Nr: 1565-39.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente impugnação à 

penhora renajud realizada às fls. 249/250.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 189-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Defiro a produção das seguintes provas:Ficam deferidas as seguintes 

provas: documental, depoimento pessoal das partes, testemunhal e 

pericial.Para tanto, nomeio Fernando Abrahão, com endereço à Rua 

Rubens de Mendonça nº 1856, Edifício Office Tower – Sala 408, 4º Andar, 

Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, cidade e comarca de Cuiabá – MT, 

telefone para contato: (67) 98401-6567 e (65) 3052-7636, e-mail: 

fernando@realbrasilconsultoria.com.br, para a realização da perícia 

contábil, com o fito de analisar eventuais ilegalidades praticadas no 

contrato entabulado nos autos, considerando as cláusulas apresentadas 

pelo embargante em sua petição inicial e determino, se aceitar o encargo, 

que apresente proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cientificando-o que os honorários periciais deverão ser arcados por 

ambas as partes.Com a proposta de honorários, manifestem-se as partes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, e não havendo impugnação, intimem-se as 

partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistentes 

técnicos, como também apresentarem quesitos, consoante disposto no 

artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.Apresentados os 

quesitos, solicite-se do perito a designação de data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo as partes serem devidamente intimadas, na 

forma do artigo 474 do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, e em caso de não manifestação 

das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido 

prazo.Concluídas as diligências, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento ou análise de julgamento antecipado 

da lide.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.São José do 

Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 1543-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA ESTELA MENDONZA GOMES, 

JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MICHEL 

BARBOZA SLEDER - OAB:89364 PR, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 Autos nº 1543-97.2016.811.0033

Cód. 64762

Vistos.

Antes de apreciar o pleito formulado pelo exequente às fls. 71/72, 

manifeste-se, em 10 (dez) dias sobre o pleito formulado pelo executado às 

fls. 64/69.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 2648-80.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2648-80.2014.811.0033

Cód. 57485

 Vistos.

Nos termos do §2º do artigo 806 do Código de Processo Civil expeça-se 

mandado de busca e apreensão de 268.056kg de soja, tipo exportação, 

equivalente a 4.467,6 sacas de soja de 60 kg, de propriedade do 

executado.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69768 Nr: 1003-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A/MT, KARINA CAPPELLESSO - OAB:12772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720

 Autos nº 1003-15.2017.811.0033

Cód. 69768

Vistos.

Defiro o pleito de realização de nova perícia, formulado pelo executado, 

correndo as despesas dessa nova avaliação às suas expensas.

Para o ato avaliatório, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, com endereço à Avenida Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 

1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, em Cuiabá, Estado de Mato 

G r o s s o ,  t e l e f o n e  c o n t a t o  ( 6 5 )  3 5 0 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l : 

contato@realbrasil.com.br, para realização da perícia na área objeto da 

lide, e determino, se aceitar o encargo, que apresente proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o que os honorários 

periciais deverão ser arcados pelo executado, sendo que 50% do valor 

deverão ser levantados pelos peritos no inicio dos trabalhos e os outros 

50% com a homologação do laudo em questão.

Com a proposta de honorários, manifeste-se o executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, e não havendo impugnação, intimem-se as partes, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicarem seus assistentes técnicos, como 

também apresentarem quesitos, se já não o fizeram, consoante disposto 

no artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Apresentados os quesitos, solicite-se do perito a designação de data, 

horário e local para a realização da perícia, devendo as partes serem 

devidamente intimadas, na forma do artigo 474 do Código de Processo 

Civil.

Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

designada para o inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito 

apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da secretaria para 

elaboração deste, pelo período acima assinalado.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação, e em caso de não 

manifestação das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido 

prazo e venham-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 20 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 413 Nr: 46-49.1996.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Autos nº 46-49.1996.811.0033

Cód. 413

Vistos.

 Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos da importância de R$ 

12.331,19 (doze mil trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), 

formulado pelo exequente. Aportou demonstrativo atualizado do débito às 

fls. 141/142.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pleito em questão merece deferimento.

Como se sabe, a penhora no rosto dos autos visa apenas garantir que os 

bens ou direitos do devedor serão utilizados para pagamento de seus 

débitos.

Esta é a exegese do artigo 860 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.

A par dos documentos carreados pelo exequente às fls. 138/140, 

verifica-se que o executado teve em seu favor penhorado, a quantia 

acima especificada, êxito obtido na Ação de Cumprimento de Sentença em 

que move em desfavor do Banco do Brasil.

Assim, perfeitamente aplicável a penhora no rosto dos autos, isso porque 

se trata de penhora dentro da ação que está sendo promovida pelo 

executado, a fim de que o exequente dele se garanta ou traga a seu 

proveito o resultado que obtiver na ação em curso, quando também 

liquidada pela execução.

Registro, ainda, que o escopo da penhora no rosto dos autos consiste na 

averbação na ação do executado a penhora que contra ele é dirigida, para 

que se torne efetiva, quando ultimada a ação e, consequentemente, sejam 

os valores liberados em favor do executado.

Pelo exposto defiro a pretendida penhora no rosto dos autos.

Efetuada a penhora intime-se o executado para que, querendo e, no prazo 

legal, ofereça impugnação.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 
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SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 PROCESSO N.º 2793-34.2017.811.0033 (73644)

Visto.

Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado pela defesa de 

ADEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, pugnando seja autorizada a 

saída do acusado desta comarca pelo período de 30 (trinta) dias porque 

viajará a trabalho para outros municípios do norte deste Estado (fl. 

401/403).

Sobre o pedido, a Promotora de Justiça não se opôs (fl. 406).

É o relatório. Decido.

Considerando que o denunciado está sendo monitorado aliado ao fato de 

ter indicado as cidades para onde irá, a data de ida e volta e os motivos 

pelos quais se ausentará desta comarca AUTORIZO a saída de Ademir da 

Silva, qualificado nos autos, desta cidade de São José do Rio Claro/MT por 

30 (trinta) dias a partir do dia 20/04/2018 para as cidades indicadas às fl. 

401/403.

Na sequência, determino seja oficiado à Central de Monitoramento da 

SEJUDH/MT para adotar as providências necessárias para resolução do 

problema no equipamento de monitoramento eletrônico do acusado que, 

segundo informa, descarrega frequentemente.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/ MT, 19 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 1324-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a penhora bacenjud infrutífera de fls. 50/51, intimo a parte 

autora para impulsiono o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 2704-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIPAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REDIVO, PAULA CRISTIANE DA 

SILVEIRA, VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANI BALAROTI REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 (...), julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea B, do Código de Processo Civil, já distribuídas 

no acordo as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, permaneçam os autos 

suspensos em cartório até 30 de julho de 2018, oportunidade em que o 

exequente deverá informar eventual cumprimento do acordo, ficando 

consignado que a inércia da parte autora consistirá em cumprimento da 

obrigação, oportunidade que deverá o cartório remeter os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1886-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CABRAL DOS SANTOS, RODRIGO DA 

SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26611 Nr: 485-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS 

CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RIUSDELAR LOPES 

PEREIRA - OAB:12652/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 140/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 534-18.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, PIETRO 

RODAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 72/73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 2639-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROGELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO MATIAS 

DA COSTA - OAB:56995

 Intimo o requerido para que tome ciência da audiência redesignada, no 

juízo deprecado de Cuiabá-MT, para o dia 30/05/2018 às 16:00 horas, sob 

o código 487919.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14166 Nr: 1889-29.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLY CRIZOLLE DA 

SILVA - OAB:20.932, RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - 

OAB:20.625

 Intimo o requerido, por meio de seu advogado, para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28723 Nr: 2602-33.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que manifeste-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fl.189 e 

correspondência devolvida de fl. 190. Intimo também para que tome ciência 

da perícia designada para o dia 30/05/2018 às 13:00 horas na Av. 

Tancredo de Almeida Neves, 635, Centro, Tangará da Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74757 Nr: 3334-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABILA ADALCINA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para cumprimento do item 2 do despacho de fl. 78, intimo a parte autora 

para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor mencionado 

deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 1617-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo a parte autora, por meio de seu patrono constituído, para que 

impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70927 Nr: 1623-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Intimo as partes para que tomem ciência do despacho de fl. 101, e da 

audiência designada para o dia 15/08/2018 às 14:30 horas, a ser realizada 

no fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32778 Nr: 966-61.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 1105-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 143. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a carta precatória expedida ou realizar o seu preparo no prazo 

legal.

São José do Rio Claro - MT, 23 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15631 Nr: 438-03.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8.502/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 

(cinco), conforme despacho de fls. 251.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69782 Nr: 1009-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLAF, DADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1458-77.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 
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GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213 OAB/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALINO CEOLHO - OAB:18.440 OAB/MT, 

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451 OAB/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastrem-se os advogados das partes no sistema, incluindo-os, 

ainda, na capa dos autos, conforme Procuração de fl. 56 verso e 

nomeação de fl. 132.

b) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72192 Nr: 2255-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO, 

ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme 

fls.61-verso. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 689-35.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560, 561, 562 e 563, 

todos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar que se expeça o competente Mandado de Reintegração de 

Posse, a fim de reintegrar ao autor a posse da área de 11,556 hectares, 

parte da matrícula nº 7505 e 7506 do CRI de São José do Rio Claro, 

localizada neste município, com as confrontações e limites indicados nos 

documentos de fls. 26/27 verso.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:(a)Expeça-se Mandado de Reintegração de Posse 

da área de 11,556 hectares, parte das matrículas nº 7505 e 7506 do CRI 

de São José do Rio Claro, localizada neste município, com as 

confrontações e limites indicados nos documentos de fls. 26/27 verso, 

devendo acompanhar o mandado cópia destes documentos.Estipulo, 

ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

(b)Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora.(c)Cite-se e intime-se o 

Requerido, advertindo-se de que o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar inicia-se com a intimação desta decisão (CPC/2015, art. 564, 

parágrafo único), consignando no mandado a advertência constante do 

artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015.Às providências, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 353-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA REGINA CORREA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido constante na petição de fls. 52/53 e DETERMINO seja 

dado ciência ao requerido da realização do ato de citação por certa, nos 

termos do artigo 254 do CPC.

Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 2488-55.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BUZIGNANI, RENI SANCHES, HERMAN 

MORA CASELLA, REGINA MARIA LINHARES CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SANTOS MORA CASELLA, HERBERT 

MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188, WILSON RODRIGUES 

FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para 

outorgar a proteção possessória postulada pelos requerentes, 

mantendo-os na posse de servidão de passagem descrita na petição 

inicial e garantindo-lhes o direito de acessar sua propriedade passando 

pela estrada existente dentro da área dos requeridos.Ratifico, em 

consequência, a medida liminar anteriormente concedida (fls. 

67/70-verso).Via de consequência, pela sucumbência, condeno os 

requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte autora, verba essa que fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Julgo extinta esta fase procedimental com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54531 Nr: 373-61.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, 

CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO 

CHIOCHETTA - OAB:72617

 c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 639 de 832



 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72484 Nr: 2364-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, 

CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70287 Nr: 1284-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLFGANG SCHANNER, LIZILANE ALVES SILVA 

SHANNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES, LUTI HELENA LUPI 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de fls. 278 Verso 

e 279, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51447 Nr: 607-77.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA VASCONCELOS, DURVALINA 

GERICO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos Autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-38.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000289-38.2018.8.11.0033 AUTOR: CLEMENTINO XAVIER 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. DECISÃO 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, aduzindo a existência de omissão na sentença 

que deixou de analisar o pedido de quebra de sigilo telefônico. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em tela, 

verifico que a sentença de fato foi omissão quanto ao pedido de quebra 

de sigilo telefônico formulado pelo requerido, razão pela qual passo a 

analisa-lo. Postula a requerida pela quebra do sigilo telefônico dos 

números (66) 9635-1360, (66) 9665-2867 e (66) 9644-7572, a fim de 

confirmar a titularidade da linha. Não obstante os argumentos expostos, 

entendo ser desnecessário a quebra do sigilo telefônico dos números 

indicados pela ré, isso porque ainda que tais números estejam de alguma 

forma relacionado com o autor, tal fato, por si só, não comprova a 

existência do negócio jurídico firmando entre as partes, que culminou com 

a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, resta 

desnecessário a quebra do sigilo telefônico, razão pela qual o indefiro. 

Com tais considerações, acolho os embargos de declaração opostos pela 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A para sanar a omissão no 

tocante ao pedido de quebra do sigilo telefônico, consoante 

fundamentação retro. Ademais, mantenho inalterado os demais termos da 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de abril de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-75.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000293-75.2017.8.11.0033 AUTOR: CLAUDIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos 

de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que a 

sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação dos 

danos morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 
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fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 17 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

De Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000047-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N. 1000047-79.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por FABIO HENRIQUE SOUZA 

RIBEIRO, em face de BANCO BRADESCO S/A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao 

final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação a requerida, sustentou preliminarmente a inépcia da inicial e a 

ausência de interesse de agir. No mérito alegou a legitimidade do débito e a 

inexistência de danos morais, postulando, ao final, pela procedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguida. - Inépcia da 

Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da 

inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 

295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Destarte, afasto a preliminar 

arguida. - Ausência de Interesse de Agir Não obstante os argumentos 

expostos, restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 341,88 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). 

A requerida, por sua vez, não acostou nenhum documento que 

comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou a inserção dos 

dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e 

do qual não se desincumbiu. Assim, não há provas de que houve 

efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, restou 

comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Insta consignar, que embora conste outras restrições nominais, 

estas são posteriores a discutida nos autos, não incidindo, portanto, a 

súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 
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etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 

de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000028-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO FRATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1000028-39.2018.8.11.0033 AUTOR: MARCELO EDUARDO 

FRATTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Eduardo FRatta, 

aduzindo que a presente liquidação de sentença não se trata de calculo 

complexo. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto 

no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo 

Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada 

por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: 

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições 

de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 
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contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso, o autor 

aforou pedido de liquidação da sentença por arbitramento, tendo a inicial 

sido indeferida ante a iliquidez do titulo judicial e a complexidade da causa. 

Em que pese os argumentos expostos acerca da ausência de 

complexidade da elaboração dos cálculos, não pairam dúvida quanto a 

iliquidez do titulo judicial, o que inadmissível nos processos em tramites 

perante o Juizado Especial, conforme determinado no art. 52, I, da Lei n. 

9.099/95. Desta feita, o pedido formulado pelo autor é claramente 

incompatível com o procedimento estabelecido pela Lei n. 9.099/95. 

Ademais, observo que os embargos foram opostos com o escopo 

modificar os fundamentos da decisão, operando novo julgamento, sendo 

tal recurso utilizado pela embargante, totalmente inviável. Como se sabe, 

os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os 

EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não 

tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela João 

Fialho. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de abril de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000029-24.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral 

em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. Em sede de contestação, a requerida alegou preliminar a 

incompetência do Juizado Especial ante a necessidade da prova pericial, e 

no mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar arguida. - Incompetência do Juizado Especial 

Analisando os autos, verifico que a requerida sustentou a incompetência 

do Juizado Especial ante a necessidade da produção de prova pericial. 

Ocorre que a requerida não acostou qualquer documento relativo ao 

débito, não havendo, portanto, que se falar em prova pericial, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, restou incontroverso a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 6.936,00 (seis mil, 

novecentos e trinta e seis reais) junto a requerida. A requerida, por sua 

vez, não acostou nenhum documento que comprovasse a existência do 

débito, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Destarte, 

inexistindo prova da efetiva do débito, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 
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ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de abril 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-34.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 25 de maio de 2018, às 13h00min.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 035/2018-CA - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando que a servidora, KARIN MATTE GARCIA Gestora 

Judiciária Substituta do Juizado Especial, Auxiliar Judiciaria, matrícula 

8078, precisou ausentar-se de suas funções nos dias 19 a 24 do corrente 

mês e ano, ante estar acompanhando pessoa da família com problemas de 

deficiência física (AVCI);R E S O L V E:1º - DESIGNAR a servidora ANA 

MARIA FERNANDES DE SOUZA, Analista Judiciária-efetiva, matricula 

8581, para exercer a função de confiança de Gestora Judiciária Substituta 

em Substituição no Juizado Especial, no período 19 a 24 de abril do 

corrente ano. P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 23 de abril de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23548 Nr: 759-48.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ROMEU DA COSTA, MARIA 

MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, dos termos 

da certidão a seguir.: Certifico e dou fé que, deixei de realizar a expedição 

do mandado de penhora nos autos em epígrafe, tendo em vista o o bem 

descrito na exordial de fls. 05-v se encontra localizado no município de 

Confresa-MT, o qual não pertence a esta Comarca. Bem como, os 

endereços fornecidos das partes executadas pertencem a Comarca de 

Araguaia-MG..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 1151-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que no prazo legal manifeste quanto a 

contestação juntada às fls. 67/69, após aguarde-se a arealização da 

audiência aprazada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59880 Nr: 1150-90.2017.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda e alimentos c/c 

pedido liminar interposta por Maria José Vicensi Righi, em desfavor de 

Danilo Righi, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 16/39.

Recebida a inicial (fls. 50/51), este juízo fixou os alimentos provisórios em 

valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 

nacional vigente e remeteu o presente feito ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação/mediação.

Conforme consta às fls. 71/72, a sessão de mediação restou frutífera, 

resultando na celebração de acordo.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO celebrado em sessão de 

conciliação/mediação, fls. 71/72, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, expeça-se mandado de averbação de divórcio e 

encaminhe-se ao Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil de 

Vila Rica/MT para que este, em 15 dias, proceda a averbação, voltando a 

requerente a assinar o nome de solteira: MARIA JOSÉ VICENSI.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Honorários, pelas partes, conforme avençado.

Sem custas, ante a gratuidade.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63479 Nr: 3122-95.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:19.832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como inventariante o requerente Ermelito Alves Silva, que deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias.

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 

620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 

626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Publica quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2625-81.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERONI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 47, "Certifico e dou fé, 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: no dia 12/04, efetuei diligencias a 

localidade rural informada neste, onde lá estando por volta das 08h:11min, 

deixei de citar e intimar: Paulo Eroni de Moura, visto que o mesmo não se 

encontravam em seu domicilio, conforme informações da srª Jordani 

Trindade, a qual, se identificou sendo esposa do mesmo objeto deste, 

onde por sua vez se incumbiu de transmitir o recado, momento em que 

aceitou a contra fé que lhe ofereci e testemunhou seu ciente neste..".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62394 Nr: 2277-67.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBERLEY GOMES DE 

REZENDE - OAB:14288/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 38, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em face de LUCIANA 

RODRIGUES DE CARVALHO, compareci a “Vila Torre”, Zona Rural, Santa 

Terezinha – MT, em 28/03/2018, aproximadamente às 13h05min, e ali 

estando dialoguei com o mecânico Senhor Luiz Cavalcante Silva, vulgo 

“Luizinho”, o qual informou que era vizinho da Luciana, que ela se mudou, 

porém ele não soube dar mais detalhes. Liguei para o número de celular, 

que consta no mandado, várias vezes, porém ninguém atendeu. Deste 

modo, não foi possível fazer a citação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48255 Nr: 1970-17.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSB, TILLA TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:29918/GO, Moises 

Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para se 

manifestar quanto ao laudo pericial de fls. 81/101, noprazo legal.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 1006-61.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VASCO LIMA, Wagner de Souza 

Santos, Edilson Francisco Munis Júnior, Carlos André de Jesus, BRUNO 

SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JUNIOR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, JACKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo parcialmente procedente 

a denúncia, para PRONUNCIAR os acusados, Eduardo Vasco Lima, 

Wagner de Souza Santos, Carlos André de Jesus, Bruno Severino da 

Conceição, Edilson Francisco Munis Júnior, supra qualificados, como 

incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e 

IV (mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido), do CP c/c art. 

244 – B da Lei nº 8.069/90 – ECA, na forma do art. 69 (concurso material) 

do CP, determinando, via de consequência, que sejam submetidos a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca e 

Impronunciar Júnior Chaves dos crimes a ele imputados na denúncia, Por 

remanescerem íntegros todos os requisitos da prisão preventiva, os quais 

utilizo como razão de decidir (fundamentação per relationem), não 

concedo aos Réus o direito de recorrerem em liberdade.Intimem-se os 

réus, MPE e a Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre 

representante do Ministério Público e a defesa para os fins do disposto no 

art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias 

cada.Após voltem-me imediatamente conclusos.Vale a presente sentença 

como mandado de intimação do réus Eduardo Vasco Lima, Wagner de 

Souza Santos, Carlos André de Jesus, Bruno Severino da Conceição, 

Edilson Francisco Munis Júnior e Júnior Chaves.Segue anexo da folha de 
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antecedentes criminais dos pronunciados retirada do sistema 

Apolo.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 2438-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane Prante Zanon, Marlene da 

Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41530 Nr: 152-04.2016.811.0035

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAICON OLIVARES 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, mormente em relação à devolução 

da carta precatória de REF. 31, com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51549 Nr: 2746-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, considerando o teor da certidão 

de oficial de jusitça de REF. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2258-02.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, Fernando 

Cesar Passinato Amorim, Angelita Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que decline o 

atual endereço do executado Augustinho Claudino Neto, conforme 

certidão de oficial de justiça de REF. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 195-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN DO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SIVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para manifestação 

em réplica à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Virtual

Código: 52785

Espécie: Carta Precatória – Cartas – Processo Criminal

Data e horário: Quinta-feira, 19 de Abril, 09h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Promotor: Dr. Elton Oliveira Amaral

Denunciado: Cleiton Jakson Santos Paixão

Testemunha: Erivan Ferreira Rocha (Presente)

 Wanderson – Vulgo Mandin (Ausente)

Advogado: Dr. Jakson Ricardo Freier

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e 

dezoito (19.04.2018), às 09h00min, na Sala de Audiência da Comarca de 

Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Na presente solenidade foi feita a inquirição da testemunha, tudo conforme 

mídia audiovisual, em anexo.

Dada a palavra ao advogado de defesa este se manifestou nos seguintes 

termos: MM Juiz, desisto da oitiva da testemunha Wanderson – Vulgo 

Mandin.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Homologo a desistência da 

testemunha Wanderson – Vulgo Mandin. Declaro encerrada a instrução 

processual dê-se vistas as partes para apresentar alegações finais 

sucessivas.

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Jakson Ricardo Freier

 Promotor de Justiça Advogado

 ______________________________________

Cleiton Jakson Santos Paixão

 Denunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51334 Nr: 2660-83.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érik Santana Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 
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MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora parar que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 26.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 749-12.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globex Utilidades S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, Fabricio Faggiani Dib 

- OAB:OAB/SP 256.971, Isabela Geleilete Espósito - OAB:OAB/SP 

377.306, Raphael Leandro Silva - OAB:OAB/SP 312.079, Ricardo 

Azevedo Sette - OAB:138.486-A, Ricardo Yukio Fernandes 

Kawamura - OAB:OAB/SP 361.891

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS, 

para devolução dos autos nº 749-12.2012.811.0035, Protocolo 30816, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 438-79.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:MT/14282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080

 DESPACHO.

Forte no princípio dispositivo, necessária á produção de prova oral no 

caso em apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/05/2018, às 14h00min, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas indicadas e as que vierem a ser arroladas.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

 Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, expedindo-se carta 

precatória para testemunhas que porventura não residam nesta comarca, 

caso houver, para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

Intime-se o MPE e as partes.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-21.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLI VIANA DE SOUZA BREITENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 16/05/2018 às 08:00 horas na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 23 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35365 Nr: 855-89.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton de Jesus Martins, Robson Vicente 

Tinello, LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 

Cpf: 98208195553, Rg: 38499211-0, Filiação: Ana Rita Chaves dos Santos 

e José Carlos Ferreira, data de nascimento: 05/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Diadema-SP, convivente, mecânico, Telefone 65-9623-4433. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS DENUNCIADOS, acima qualificados, de 

conformidade com a decisão a seguir transcrita, para, apresentar 

resposta à acusação, por escrito, no prazo d e10 (dez) dias, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. (art. 396-A do CPP).

Despacho/Decisão: Processo nº 855-89.2015.811.0092 – Código 

35365Tipo de Ação: Penal / Procedimento OrdinárioAutor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoRéu: (i) Robson Vicente Tinello; (ii) Luiz 

Carlos dos Santos Ferreira e (iii) Everton de Jesus MartinsDECISÃO – 

DETERMINAÇÃO – [101013]Vistos etc.1. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências:a)Expeça-se ofício à Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, para que informe a este juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se o réu LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

FERREIRA encontra-se preso no Estado de Mato Grosso;b)Proceda-se a 

citação por edital dos réus ROBSON VICENTE TINELLO e EVERTON DE 

JESUS MARTINS, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do 

fórum, com a finalidade de tomar conhecimento sobre a denúncia e 

apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário;c)Juntada a resposta requisitada no item 

“a”, e em sendo negativa, independentemente de conclusão, cite-se 

igualmente o réu LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA por 

edital;d)Decorrido o prazo dos editais, voltem-me conclusos.Alto Taquari, 

22 de outubro de 2015.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andressa Freitas 

Vergutz, digitei.

Resumo da Inicial: 1º) Fato: Consta nos autos que no dia 15 de setembro 
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de 2013, por volta das 04h25min, na Rua Firmino Passos de Souza, Alto 

Taquari/MT, os denunciados Erasmo Carlos Ribeiro Barros e Everton de 

Jesus Martins, estando de posse de arma de fogo, efetuaram quatro 

disparos contra a vítima Elton Nunes Xavier causando-lhe as 

lesões.Consta ainda que acontecia uma festa no referido local, e houve 

uma confusão entre os irmãos da vítima e os denunciados Erasmo, 

Everton e Robson. A vítima, quando ali chegou, avistou os irmãos 

envolvidos na confusão e, quando se dirigia ao encontro dos irmãos, o 

denunciado Erasmo a alvejou de frente com 2 disparos de arma de fogo, 

atingindo-o o terço superior do braço esquerdo e o flanco do lado 

esquerdo. Em virtude de ser atingido, tentou fugir do local, mas foi alvejada 

novamente, já de costas, pelo denunciado Everton que com dois disparos 

de arma de fogo a atingiu no terço médio do antebraço esquerdo e glúteo 

direito, fora a mesma socorrida por terceiras pessoas e encaminhada ao 

hospital local. 2º) Fato: Apurou-se que, ainda no dia 15 de setembro de 

2013, em frente ao supermercado Bom Preço, na Avenida Sarks Samara, 

Alto Taquari/MT, os denunciados Robson e Marco Antonio, e o Carlos 

Henrique de tal e o menor Marcelo, incendiaram o veículo Ford Fiesta Flex, 

cor prata, placa NVW-4652 de Mineiros/GO, expondo a perigo o patrimônio 

alheio, e terceiras pessoas que por ali transitavam para o trabalho. Os 

denunciados amassaram, depredaram e também quebraram os vidros do 

veículo Ford Fiesta e depois jogaram dentro do veículo uma camiseta 

encharcada de combustível e atearam fogo, provocando o incêndio e a 

destruição total do veículo. 3º) Fato: Logrou-se apurar, ainda, que após os 

fatos, o denunciado Luiz Carlos dos Santos Ferreira, juntamente com uma 

pessoa branca, alta, magra, com tatuagem no braço direito lembrando uma 

carpa, facilitaram a fuga do denunciado Erasmo Carlos Ribeiro Barros, que 

se encontrava hospitalizado no hospital local e estaria algemado, pois 

tinha sido preso em flagrante. O denunciado Erasmo estava hospitalizado 

e algemado numa cama do nosocômio, quando fugiu do recinto levando 

consigo uma parte da cama à qual estava preso com a algema, com a 

ajuda de Luiz Carlos, dono do veículo utilizado na fuga, e de um terceiro 

não identificado, rumo a Costa Rica/MS. 4º) Fato: Na mesma data, o 

denunciado Robson Vicente Tinello e Marco Antônio Vieira dos Santos, 

juntamente com Carlos Henrique e o menor Marcelo Alexandre Martins, 

atearam fogo no veículo da vítima Enton Nunes Xavier. Já o denunciado 

Luiz Carlos dos Santos Ferreira, em seu veículo, e um terceiro não 

identificado tornaram mais fácil à fuga do denunciado Erasmo Carlos 

Ribeiro Barros do hospital onde se encontrava. Robson, Marco, Carlos 

Henrique e Marcelo causaram o incêndio que destruiu o patrimônio da 

vítima Elton e Luiz Carlos e um terceiro não identificado facilitaram a fuga 

do denunciado Erasmo Carlos Ribeiro Barros.

Alto Taquari, 10 de abril de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 348-12.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICeSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9123, Luis Fernando Decanini - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 15997

 DESPACHO

 Defiro parcialmente o pleito de fls.223.

 Expeça-se mandado de penhora, consignando ao Oficial de Justiça a 

observância das regras contidas no art. 836, § 1º e § 2º, do CPC.

Nos termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a exequente, por 

meio de seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, proceder com a expedição da guia e recolhimento de diligência 

do oficial de justiça para o cumprimento do ato.

 Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela, Nilza Vieira Barbosa, Alberto Prado dos Santos, Rosangela 

Alves dos Santos, Geraldo Prado de Carvalho, Elza Vilela de Carvalho, 

Mariana Prado de Souza, Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento das custas de 

distribuição da carta precatória expedida ou sua devida retirada em 

cartório para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 644-48.2018.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro, VANIA MARIA CARRIJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para autorizar os autores a 

efetuarem o depósito judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, das parcelas 

vencidas, acrescidas dos encargos legais, ficando suspensos, por 

consequência, todos os efeitos da mora.Intimem-se os autores, via 

DJe.Efetivado o depósito, cite-se a parte ré para levantar o depósito ou 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como intime-a 

sobre o deferimento da tutela de urgência. (Art. 542, II, do CPC)Alto 

Taquari/MT, 23 de abril de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46782 Nr: 492-97.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A - BASA - Sede Rondonópolis, 

Juízo da Comarca de Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueila Lais Alves Garcia, JUÍZO DA VARA 

ÚNICA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16931 Nr: 95-87.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Mineiros Ltda, Clovis Gilmar 

Gottens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610-MT

 Cód. nº 16931
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SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução movida por Banco Bradesco S/A, em face 

de Evolução Agro Mineiros LTDA e Clovis Gilmar Gottems, todos já 

qualificados.

Às (fls.78 e verso), as partes celebraram acordo, requerendo a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao RGI local determinando a baixa da penhora de fls.50.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação.

Custas finais pelo executado.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21269 Nr: 79-31.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 21269

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada, 

alegando obscuridade na decisão que homologou os cálculos da petição 

inicial, para fixar o valor do crédito executado em R$10.000,00 (Dez mil 

reais), atualizado pela TR mais juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês até a data do efetivo pagamento.

 Aduz que a decisão não é clara acerca do termo inicial de aplicação dos 

juros de mora, requerendo que sua incidência somente ocorra a partir da 

citação válida do executado, até a expedição da Requisição de Pequeno 

Valor. (Fls. 27/27, vº)

É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve obscuridade na 

sentença (fls. 26/26, vº), devendo a mesma ser retificada, razão pela qual 

impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a contradição 

apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a obscuridade e modificar a decisão embargada, nos seguintes 

termos:

“Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo exequente na 

petição inicial, para fixar o valor do crédito executado em R$10.000,00 

(Dez mil reais), importe esse a vigorar a partir da data da propositura da 

demanda e atualizado pela TR mais juros de mora de 0,5% (meio por 

cento) ao mês a partir da citação do executado, até a data de expedição 

da Requisição de Pequeno Valor.”

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-68.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000066-68.2018.8.11.0092; Valor causa: R$ 8.965,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EVERTON 

DONIZETTI FERREIRA CERANTES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intime-se. Alto 

Taquari/MT, 20 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-89.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000084-89.2018.8.11.0092; Valor causa: R$ 8.965,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EVERTON 

DONIZETTI FERREIRA CERANTES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intime-se. Alto 

Taquari/MT, 20 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-59.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000086-59.2018.8.11.0092; Valor causa: R$ 8.965,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EVERTON 

DONIZETTI FERREIRA CERANTES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do 
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Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intime-se. Alto 

Taquari/MT, 20 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-29.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000088-29.2018.8.11.0092; Valor causa: R$ 10.758,12; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GISLAINE 

ANDREIA CERANTES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de abril de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010294-51.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILTON DA SILVA LINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010294-51.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[OBRIGAÇÕES]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME Parte 

Ré: EXECUTADO: JOSENILTON DA SILVA LINS Defiro o pedido de penhora 

de bens móveis, expeça-se mandado de penhora, observando-se o 

endereço indicado pela exequente. Alto Taquari/MT, 20 de abril de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-59.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGÓRIO TOLENTINO MORETI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000140-59.2017.8.11.0092; Valor causa: R$ 5.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, ASSUNÇÃO DE DÍVIDA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TADEU MROZINSKI - ME Parte Ré: REQUERIDO: GREGÓRIO 

TOLENTINO MORETI DE ALMEIDA Retifique-se a autuação, alterando-se a 

classe processual para Cumprimento de Sentença. Expeça-se mandando 

executório, devendo o executado ser citado para prontamente efetuar o 

pagamento. Em caso de não pagamento, o Oficial de Justiça deverá 

efetuar a penhora e avaliação dos objetos penhorados e, em ato contínuo, 

intimar o executado. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação (artigo 53, §1º da Lei 9.099/1995), 

quando poderá oferecer embargos (artigo 52, IX), por escrito ou 

verbalmente. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/1995). Cumpra-se. Alto Taquari, 20 de 

abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000069-23.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 07 de junho de 2018, às 13 horas (horário de MT), no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a 

qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Alto Taquari - MT, 23 de abril de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, 575, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

3496-1609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000075-30.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 

de junho de 2018, às 14h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 23 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000067-53.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 
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de junho de 2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 23 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, 575, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-38.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 

de junho de 2018, às 12h45 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 23 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-08.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIANA MORAES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 

de junho de 2018, às 13h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 23 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-27.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONNEI APARECIDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010175-27.2015.8.11.0092; Valor causa: R$ 18.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RONNEI APARECIDO MARTINS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Dispensado o relatório. Considerando que a parte 

executada satisfez a obrigação, conforme manifestação (12673427), 

DECLARO EXTINTA a execução, na forma do art. 924, II, do NCPC. 

Desnecessária a intimação das partes. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I Alto Taquari/MT, 19 

de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010039-98.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON ALAN MARQUES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010039-98.2013.8.11.0092; Valor causa: R$ 13.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: DEIVSON ALAN MARQUES RAMOS Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

manifestação do executado (12645125), e manifestação do exequente 

(12739402), DECLARO EXTINTA a execução, na forma do art. 924, II, do 

NCPC. Desnecessária a intimação das partes. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I Alto 

Taquari/MT, 19 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-21.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA CANDIDA FERREIRA NETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010070-21.2013.8.11.0092; Valor causa: R$ 26.124,06; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: DORVALINA CANDIDA FERREIRA NETA Parte Ré: 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Considerando a satisfação da obrigação informada, julgo extinta a 

execução, nos termos do art. 924, II do CPC. Sem custas nem honorários, 

nos termos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 
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com as baixas e anotações de estilo. P.I. Alto Taquari/MT, 20 de abril de 

2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010124-50.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010124-50.2014.8.11.0092; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANTONIO DA CONCEICAO Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S/A Considerando a satisfação da obrigação informada, julgo 

extinta a execução, nos termos do art. 924, II do CPC. Sem custas nem 

honorários, nos termos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I. Alto Taquari/MT, 20 

de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 14/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ , matrícula 33279 , 

Gestor Judicial desta Comarca, estará afastado no período de 24 a 

27/04/2018, para fins de participação da  "CAPACITAÇÃO, 

APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE 

VIOLÊNCIADOMÉSTICA" que será realizada  na Escola dos Servidores 

do Tribunal de Justiça.

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Maura Aparecida de Souza Lopes, matrícula 

10914, Técnica Judiciária, para responder pela Secretaria da Vara Única 

na função de Gestora Judiciária, no período de 24 a 27/04/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 23 de abril de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 207-07.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi Norte MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:OAB/MT 

5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente, no prazo 

legal, as contrarrazões da apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 190-68.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 45482.

Vistos.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerente de sua 

ausência na audiência realizada, acolho o pedido feito à fl. 205 e, designo 

nova audiência de instrução para o dia 19/10/2018 às 10:00 horas.

Intimem-se as partes e seus respectivos patronos para comparecimento 

ao ato, ressalto que caberá aos próprios patronos das partes intimarem as 

respectivas testemunhas, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.

Consigno que a intimação da parte requerida deverá observar o 

dispositivo no artigo 183, § 1º do CPC.

Apiacás-MT, 20 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 133-16.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

17h30min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício.3) O rol 

de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) 

dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e 

deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessárioApiacás-MT, 20 de abril de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46430 Nr: 96-86.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Marcolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

15h30min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício.3) O rol 

de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) 

dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e 

deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessárioApiacás-MT, 20 de abril de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46692 Nr: 365-28.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina Aparecida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

16h30min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício.3) O rol 

de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) 

dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e 

deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessárioApiacás-MT, 20 de abril de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 620-25.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A, Procuradoria Juridica do Município de Apiacás - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Código: 36364

Vistos.

Tendo em vista que as partes foram intimadas para especificar as provas 

que pretendiam produzir e, a parte autora pugnou pela realização de 

audiência para a oitiva de testemunhas, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 14h30min.

CONSIGNE-SE, nas intimações das partes a necessidade de seus 

comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, para o caso de não 

comparecimento.

1.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC.

1.2) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

 1.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

 1.4) Se as testemunhas forem arroladas pela Defensoria Pública, 

INTIMEM-NAS para comparecerem à audiência supra designada, sob as 

penas da lei, independentemente de novo despacho (art. 455, § 4º, IV, 

CPC/2015).

2) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 17 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 767-56.2007.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31922 Nr: 1008-98.2005.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Tomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EXEQUENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que indique bens 

penhoráveis do (a) executado (a) certos e determinados, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme determinação de fls. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 157-88.2007.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Bidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente do Nascimento Neto, Gabriela 

Vila Nova, Florismar dos Santos Lima, Vani dos Santos Lima, José 

Agnaldo Lima, Marcia Beatriz Chaves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar e especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de 10(dez) dias, conforme 
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determinação de fls. 154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 14754 Nr: 267-92.2004.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Iochpe S/A, Indústria e Exportação, 

Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda, Edras Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT, 

Paulo Rogério de Oliveira - OAB:11.324/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação do advogado Paulo Rogério 

de Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

procuração outorgando-lhe poderes, sob pena de ineficácia do ato, com 

posterior desentranhamento dos documentos juntados aos autos às fls. 

653/654, conforme preceitua o § 2º do art. 104, do Código de Processo 

Civil, conforme determinação de fls. 660.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 45609 Nr: 319-73.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidilene Mamédio Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Angélica Ramos, Neuza Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar e especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de quinze (15) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente, conforme 

determinação de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 2081-42.2004.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florismar dos Santos Lima, Vany Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Vidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:6315

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para ciência da decisão de 

fls. 192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 219-89.2011.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que manifeste interesse no 

feito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção, conforme 

determinação de fls. 91.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 2851-56.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaber Botelho Azenha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:MT/ 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por ora, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que a(s) INTIME, 

o(s) advogado(s) – para que demonstre o prévio esgotamento do que está 

ao seu alcance, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Demonstrado pela parte, volte-me para análise, eventual deferimento do 

pedido e realização da(s) pesquisa(s). Contudo, transcorrido o prazo in 

albis, aguarde por 30 (trinta) dias.

Após intime a parte para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, retornando-me concluso 

para extinção na hipótese de caracterizado o abandono.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 2851-56.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaber Botelho Azenha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:MT/ 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito 

especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, tendo como partes as em epígrafe, em 

que a(s) parte(s) pugna(m) por pesquisa de endereço(s) em sistema(s) 

online.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Em que pese ter acesso a diversos deles - exempli gratia, Procuradores, 

Defensores, Promotores, Delegados (SIEL, INFOSEG), Instituições 

Financeiras (SPC, SERASA, CDL, Sistemas Próprios), todos/público em 

geral (Listas Telefônicas Online) -, transfere(m) sua obrigação de 

diligenciar isso ao já assoberbado Poder Judiciário, sem a demonstração 

do esgotamento do que pode/deve ser feito diretamente pela parte.

Como exemplo disso, basta o acesso, entre outros, aos endereços 

eletrônicos: http://www.telelistas.net/; http://www.102busca.com.br/; 

http://200.255.122.78/listaEmbratel/.; http://www.achecerto.com.br/.

Nesses termos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS 

BACENJUD, INFOSEG E SIEL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Autilização dos sistemas informatizados 

para localizar o endereço do réu é somente admitida em casos 

excepcionais quando findos os meios disponíveis para identificar o 

paradeiro da parte adversa. 2. Não comprovado o esgotamento das 
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diligências para a localização do requerido, é mister a manutenção da 

decisão que indefere o pedido de consulta de endereço aos sistemas 

BacenJud, Infoseg e SIEL. 3. Agravo de Instrumento conhecido e 

desprovido". (TJ-DF - AGI: 20150020076349, Relator: CARLOS 

RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/07/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2015 . Pág.: 251)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA PELO JUÍZO DE ENDEREÇO DO RÉU PELOS SISTEMAS 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E INFOSEG. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Não 

demonstrando o agravante ter esgotado todos os meios necessários para 

trazer aos autos o endereço da parte ré, se limitando a informar aquele 

constante na petição inicial, deve ser indeferido o seu pedido de pesquisa 

pelo juízo por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, INFOSEG E 

RENAJUD. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor 

da parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade. III - Agravo 

de Instrumento não provido". (TJ-MG - AI: 10024131155608001 MG, 

Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/11/0015, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2015)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA NOS 

SISTEMAS INFOSEG, BACENJUD E INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO 

ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A pesquisa nos sistemas INFOSEG, INFOJUD e 

BACENJUD com vistas a obter o endereço do agravado constitui medida 

excepcional, somente sendo possível autorizá-la após o exequente ter 

esgotado todos os meios à sua disposição para a obtenção da referida 

in fo rmação" .  (TJ -MS -  A I :  14053349820158120000  MS 

1405334-98.2015.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 17/11/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/11/2015)

Isso posto, por ora, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que a(s) INTIME, o(s) 

advogado(s) – para que demonstre o prévio esgotamento do que está ao 

seu alcance, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Demonstrado pela parte, volte-me para análise, eventual deferimento do 

pedido e realização da(s) pesquisa(s). Contudo, transcorrido o prazo in 

albis, aguarde por 30 (trinta) dias.

Após intime a parte para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, retornando-me concluso 

para extinção na hipótese de caracterizado o abandono.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51520 Nr: 1383-96.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Convênio DPVAT - Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para que informe endereço e telefone 

atualizado do representante do requerente afim de que o mesmo possa 

ser intimado da expedição do Alvara de Levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 109-63.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, a fim de que informe contato telefônico do autor para que se possa 

proceder ao cumprimento do despacho de Ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73996 Nr: 955-41.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o requerido devidamente citado 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

apresentou contestação a presente ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DOMINGOS VOLP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADÃO DOMINGOS VOLP em 

desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora que 

mesmo sem qualquer contratação ou solicitação, teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, não possuindo nenhuma dívida junto a 

requerida. Trouxe prova de suas alegações. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 
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serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

DETERMINAR que a requerida retire o nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao debito em discussão, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADÃO DOMINGOS VOLP em 

desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora que 

mesmo sem qualquer contratação ou solicitação, teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, não possuindo nenhuma dívida junto a 

requerida. Trouxe prova de suas alegações. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 
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em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

DETERMINAR que a requerida retire o nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao debito em discussão, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ADAO DOMINGOS VOLP (REQUERENTE)
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ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADÃO DOMINGOS VOLP em 

desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora que 

mesmo sem qualquer contratação ou solicitação, teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, não possuindo nenhuma dívida junto a 

requerida. Trouxe prova de suas alegações. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 
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irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a 

referida cobrança é oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

DETERMINAR que a requerida retire o nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao debito em discussão, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-68.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU ANGELO GARBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010239-68.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ESTANISLAU ANGELO 

GARBE REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ESTANISLAU ANGELO GARBE em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 
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Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta falha na prestação de serviços da parte ré em razão do 

bloqueio indevido de sua linha telefônica, sem qualquer inadimplemento. 

Diante dos transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, trazendo um número de 

protocolo na peça de impugnação, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Liminar deferida, determinando o 

restabelecimento de tais serviços. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada. Como prova de suas alegações, acosta aos autos relatório das 

chamadas originadas da linha telefônica da parte autora no lapso temporal 

indicado na inicial evidenciando assim, a inocorrência de suspensão dos 

serviços, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelos relatórios das chamadas anexadas a contestação, 

denotam de per si a ausência de suspensão dos serviços no período 

elencado pela parte consumidora, evidenciando assim, a inexistência de 

falha na prestação de seus serviços. Ao lado disso, no que concerne aos 

danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Embora a 

promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, 

confirmo a liminar deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-68.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU ANGELO GARBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010239-68.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ESTANISLAU ANGELO 

GARBE REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ESTANISLAU ANGELO GARBE em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta falha na prestação de serviços da parte ré em razão do 

bloqueio indevido de sua linha telefônica, sem qualquer inadimplemento. 

Diante dos transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, trazendo um número de 

protocolo na peça de impugnação, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Liminar deferida, determinando o 

restabelecimento de tais serviços. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada. Como prova de suas alegações, acosta aos autos relatório das 

chamadas originadas da linha telefônica da parte autora no lapso temporal 

indicado na inicial evidenciando assim, a inocorrência de suspensão dos 

serviços, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelos relatórios das chamadas anexadas a contestação, 

denotam de per si a ausência de suspensão dos serviços no período 

elencado pela parte consumidora, evidenciando assim, a inexistência de 

falha na prestação de seus serviços. Ao lado disso, no que concerne aos 

danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Embora a 

promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, 

confirmo a liminar deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 
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submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-47.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010318-47.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput 

c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da 

Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por DAVI 

DE OLIVEIRA LOPES, menor, neste ato representado por seu genitor Sr. 

Faustino Lopes dos Santos, em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento dos do exame PAINEL GENÉTICO PARA 

EPLEPSIA. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte reclamante com 1 ano e 11 meses, afirma que é 

portadora de DUAS SÍNDROMES: MILLER-DIEKER que causou a 

lisencefalia (anomalia cerebral, e SÍNDROME DE WEST, causadora de 

crises incontroláveis de epilepsia, sendo prescrito a necessidade de 

realização do exame PAINEL GENÉTICO PARA EPLEPSIA, realizado em 

apenas um laboratório no Brasil, qual seja MENDELICS, a peça inicial veio, 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, sendo deferida a liminar suscitada. Em contestação a reclamada 

informou o cumprimento da liminar, o que foi ratificado pelo autor em sua 

peça de impugnação. Feitas estas considerações, e, no mais, presentes 

os pressupostos e condições da ação, passo a análise de mérito. No 

mérito, o pedido procede. Dispõe o art. 196, CF: “A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. ” Portanto, este dever imputado ao 

Estado, aqui compreendendo a União, os Estados e o Município, à 

implementação de políticas públicas de atendimento integral, é irrestrito e 

incondicionado, podendo ser exigido de qualquer ente estatal. No caso em 

exame, há indicação médica, e, portanto, o tratamento necessitado se 

transforma em direito líquido e certo do autor, que pode e deve ser exigido. 

Por fim, registre-se que a reserva do possível não é capaz de obstar a 

exigência de direito constitucional à vida. Não se desconhece a grave 

situação financeira dos entes federativos, entretanto, se a saúde for 

relegada a plano que não o primeiro, cumprindo-se o dispositivo 

constitucional apenas em parte, a própria existência do Estado perderá a 

razão de ser. A propósito: “Obrigação de fazer - Fornecimento de 

medicamentos e/ou equipamentos para pessoa hipossuficiente – 

Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da 

saúde pública Obrigatoriedade de fornecer remédios, equipamentos e 

tratamentos à população, de forma regular c constante, nos termos da 

prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários 

ou de listas oficiais por ele elaboradas. Princípio da reserva do possível 

inoponível em relação ao direito à vida - Artigos 1º da Constituição Federal 

e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual - Ação procedente - 

Recursos não providos.” (APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 

651.433-5/7-00, da Comarca de DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 

09/11/2007 – V.U. - encontrado no sítio www.tj.sp.gov.br). Verifica-se 

que, foi deferida liminar de entrega do medicamento requerido, a qual foi 

devidamente cumprida pela requerida, conforme informação anexada aos 

autos pela parte autora. Cumpre ressaltar que, a determinação judicial de 

preservação dos direitos fundamentais, de forma alguma pode ser 

entendida como uma incursão indevida de um poder sobre outro. A 

tripartição dos poderes, na linha histórica esboçada, tinha o objetivo de 

instituir o sistema de freios e de contrapesos, segundo o qual, pela ação 

de um poder, certas falhas, omissões ou abusos do outro seriam 

contornados. Enfim, a própria disposição dos poderes pressupõe a sua 

interpenetração, sob pena de se institucionalizar a arbitrariedade. 

Portanto, quando o Poder Judiciário faz cumprir norma cogente, não está 

intervindo indevidamente em outro poder, mas sim, restabelecendo a sua 

linha originária que por qualquer motivo foi abandonada. ISTO POSTO, 

considerando o tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 

presente ação com fundamento no artigo 487, I do CPC, e TORNO 

DEFINITIVA a medida antecipatória concedida e cumprida. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-47.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010318-47.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput 

c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da 

Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por DAVI 

DE OLIVEIRA LOPES, menor, neste ato representado por seu genitor Sr. 

Faustino Lopes dos Santos, em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento dos do exame PAINEL GENÉTICO PARA 

EPLEPSIA. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte reclamante com 1 ano e 11 meses, afirma que é 

portadora de DUAS SÍNDROMES: MILLER-DIEKER que causou a 

lisencefalia (anomalia cerebral, e SÍNDROME DE WEST, causadora de 
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crises incontroláveis de epilepsia, sendo prescrito a necessidade de 

realização do exame PAINEL GENÉTICO PARA EPLEPSIA, realizado em 

apenas um laboratório no Brasil, qual seja MENDELICS, a peça inicial veio, 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, sendo deferida a liminar suscitada. Em contestação a reclamada 

informou o cumprimento da liminar, o que foi ratificado pelo autor em sua 

peça de impugnação. Feitas estas considerações, e, no mais, presentes 

os pressupostos e condições da ação, passo a análise de mérito. No 

mérito, o pedido procede. Dispõe o art. 196, CF: “A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. ” Portanto, este dever imputado ao 

Estado, aqui compreendendo a União, os Estados e o Município, à 

implementação de políticas públicas de atendimento integral, é irrestrito e 

incondicionado, podendo ser exigido de qualquer ente estatal. No caso em 

exame, há indicação médica, e, portanto, o tratamento necessitado se 

transforma em direito líquido e certo do autor, que pode e deve ser exigido. 

Por fim, registre-se que a reserva do possível não é capaz de obstar a 

exigência de direito constitucional à vida. Não se desconhece a grave 

situação financeira dos entes federativos, entretanto, se a saúde for 

relegada a plano que não o primeiro, cumprindo-se o dispositivo 

constitucional apenas em parte, a própria existência do Estado perderá a 

razão de ser. A propósito: “Obrigação de fazer - Fornecimento de 

medicamentos e/ou equipamentos para pessoa hipossuficiente – 

Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da 

saúde pública Obrigatoriedade de fornecer remédios, equipamentos e 

tratamentos à população, de forma regular c constante, nos termos da 

prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários 

ou de listas oficiais por ele elaboradas. Princípio da reserva do possível 

inoponível em relação ao direito à vida - Artigos 1º da Constituição Federal 

e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual - Ação procedente - 

Recursos não providos.” (APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 

651.433-5/7-00, da Comarca de DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 

09/11/2007 – V.U. - encontrado no sítio www.tj.sp.gov.br). Verifica-se 

que, foi deferida liminar de entrega do medicamento requerido, a qual foi 

devidamente cumprida pela requerida, conforme informação anexada aos 

autos pela parte autora. Cumpre ressaltar que, a determinação judicial de 

preservação dos direitos fundamentais, de forma alguma pode ser 

entendida como uma incursão indevida de um poder sobre outro. A 

tripartição dos poderes, na linha histórica esboçada, tinha o objetivo de 

instituir o sistema de freios e de contrapesos, segundo o qual, pela ação 

de um poder, certas falhas, omissões ou abusos do outro seriam 

contornados. Enfim, a própria disposição dos poderes pressupõe a sua 

interpenetração, sob pena de se institucionalizar a arbitrariedade. 

Portanto, quando o Poder Judiciário faz cumprir norma cogente, não está 

intervindo indevidamente em outro poder, mas sim, restabelecendo a sua 

linha originária que por qualquer motivo foi abandonada. ISTO POSTO, 

considerando o tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 

presente ação com fundamento no artigo 487, I do CPC, e TORNO 

DEFINITIVA a medida antecipatória concedida e cumprida. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-75.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010342-75.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G CONSULTORIA E 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA MARIA 

ROSA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante 

afirma que realizou contrato de prestação de serviços junto a requerida, 

para a realização dos serviços de enfermagem e técnica de enfermagem, 

a fim de, realizar plantões junto a unidade do pronto atendimento instalado 

no Centro de Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, contudo, não 

recebeu pelos serviços prestados. Decido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Alega a autora que as cláusulas contratuais previam o 

pagamento do valor de R$ 388, 32 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta 

e dois centavos), por cada plantão de 12 horas realizado como técnica de 

enfermagem, tendo a requerida deixado de efetuar o pagamento de 03 

plantões, efetuados nas datas de 01/01/2015, 03/01/2015, 05/01/2015, 

bem como 02 plantões como enfermeira, no valor de R$ 564,24 

(quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cada, 

realizados na data de 02/01/2015 e 04/01/2015, perfazendo o montante de 

R$ 2.293,44 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro 

centavos) Afirma ainda que, tentou receber a quantia devida diversas 

vezes de maneira administrativa, não obtendo êxito. Pleiteou deferimento 

do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem como provimento final que 

o réu fosse condenado à obrigação de pagamento da quantia retro 

apontada e danos morais. Devidamente citado o Município apresentou 

contestação, confirmando que não adimpliu 04 plantões efetuados pela 

requerida, bem como que foi oferecido em audiência de conciliação 

proposta de acordo, para pagamento da referida dívida, contudo, restou 

infrutífero posto que, a requerente requereu também o pagamento de 30% 

de honorários advocatícios para sua patrona. Por fim, pugna pela 

procedência parcial dos pedidos da autora. Intimada a requerente deixou 

de apresentar impugnação. Inicialmente a reclamante requer a retirada da 

empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do 

polo passivo da presente ação, posto que, não foi possível encontrar sua 

localização. DEFIRO o pedido de desistência da parte VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez que, o contrato de 

prestação de serviços foi realizado junto a requerida PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos autos, não 

existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa suscitada. 

Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, para que conste 

apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. 

Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que 

a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma das partes não 

honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra a Fazenda 

Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides entre 

particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 
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carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Cumpre 

consignar que a requerente alega não ter recebido 05 plantões, contudo, a 

reclamada confessa em contestação que a autora possuí apenas 04 

plantões para receber. Apesar de requerido na inicial a inversão do ônus 

da prova restou inferida, cabendo a autora comprovar suas alegações, o 

que não fora feito no equivalente a um plantão. Desta feita, deve a 

requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, adimplindo os 

serviços por esta prestados, qual seja 04 plantões de 12 horas, sendo 02 

(dois) como técnica de enfermagem totalizando o valor de R$ 776,64 

(setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem 

como 02 (dois) plantões na função de enfermeira, totalizando o valor de 

R$ 1.128,48 (um mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente, sob pena de 

manifesto enriquecimento ilícito da administração pública. Por outro lado, 

no que toca aos danos morais pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão 

moral ensejadora do dano indenizável é aquela que atinge frontalmente os 

direitos de personalidade, de forma a minimizar os atributos subjetivos, 

inclusive perante a sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. 

Frise-se que, para o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova 

da efetiva dor alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na 

hipótese dos autos, cuidando-se de aborrecimento inerente às relações 

sociais, não havendo nos autos provas de que o não recebimento das 

verbas devidas tenha acarretado à autora prejuízo de ordem 

extrapatrimonial. Por tais razões, a improcedência do pedido se impõe. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para 

CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, a 

pagar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, o valor de R$ 

1.905,12 (um mil, novecentos e cinco reais e doze centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos 

danos morais pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da 

empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do 

polo passivo da presente ação, para que conste apenas como reclamada 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de 

janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010342-75.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G CONSULTORIA E 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA MARIA 

ROSA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante 

afirma que realizou contrato de prestação de serviços junto a requerida, 

para a realização dos serviços de enfermagem e técnica de enfermagem, 

a fim de, realizar plantões junto a unidade do pronto atendimento instalado 

no Centro de Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, contudo, não 

recebeu pelos serviços prestados. Decido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Alega a autora que as cláusulas contratuais previam o 

pagamento do valor de R$ 388, 32 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta 

e dois centavos), por cada plantão de 12 horas realizado como técnica de 

enfermagem, tendo a requerida deixado de efetuar o pagamento de 03 

plantões, efetuados nas datas de 01/01/2015, 03/01/2015, 05/01/2015, 

bem como 02 plantões como enfermeira, no valor de R$ 564,24 

(quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cada, 

realizados na data de 02/01/2015 e 04/01/2015, perfazendo o montante de 

R$ 2.293,44 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro 

centavos) Afirma ainda que, tentou receber a quantia devida diversas 

vezes de maneira administrativa, não obtendo êxito. Pleiteou deferimento 

do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem como provimento final que 

o réu fosse condenado à obrigação de pagamento da quantia retro 
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apontada e danos morais. Devidamente citado o Município apresentou 

contestação, confirmando que não adimpliu 04 plantões efetuados pela 

requerida, bem como que foi oferecido em audiência de conciliação 

proposta de acordo, para pagamento da referida dívida, contudo, restou 

infrutífero posto que, a requerente requereu também o pagamento de 30% 

de honorários advocatícios para sua patrona. Por fim, pugna pela 

procedência parcial dos pedidos da autora. Intimada a requerente deixou 

de apresentar impugnação. Inicialmente a reclamante requer a retirada da 

empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do 

polo passivo da presente ação, posto que, não foi possível encontrar sua 

localização. DEFIRO o pedido de desistência da parte VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez que, o contrato de 

prestação de serviços foi realizado junto a requerida PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos autos, não 

existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa suscitada. 

Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, para que conste 

apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. 

Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que 

a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma das partes não 

honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra a Fazenda 

Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides entre 

particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 

carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Cumpre 

consignar que a requerente alega não ter recebido 05 plantões, contudo, a 

reclamada confessa em contestação que a autora possuí apenas 04 

plantões para receber. Apesar de requerido na inicial a inversão do ônus 

da prova restou inferida, cabendo a autora comprovar suas alegações, o 

que não fora feito no equivalente a um plantão. Desta feita, deve a 

requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, adimplindo os 

serviços por esta prestados, qual seja 04 plantões de 12 horas, sendo 02 

(dois) como técnica de enfermagem totalizando o valor de R$ 776,64 

(setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem 

como 02 (dois) plantões na função de enfermeira, totalizando o valor de 

R$ 1.128,48 (um mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente, sob pena de 

manifesto enriquecimento ilícito da administração pública. Por outro lado, 

no que toca aos danos morais pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão 

moral ensejadora do dano indenizável é aquela que atinge frontalmente os 

direitos de personalidade, de forma a minimizar os atributos subjetivos, 

inclusive perante a sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. 

Frise-se que, para o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova 

da efetiva dor alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na 

hipótese dos autos, cuidando-se de aborrecimento inerente às relações 

sociais, não havendo nos autos provas de que o não recebimento das 

verbas devidas tenha acarretado à autora prejuízo de ordem 

extrapatrimonial. Por tais razões, a improcedência do pedido se impõe. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para 

CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, a 

pagar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, o valor de R$ 

1.905,12 (um mil, novecentos e cinco reais e doze centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos 

danos morais pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da 

empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do 

polo passivo da presente ação, para que conste apenas como reclamada 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de 

janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000034-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Projeto de 

Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por EDILSON DE OLIVIERA 

GONÇALVES em desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC 

c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 
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poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação ou 

solicitação, teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, não 

possuindo nenhuma dívida junto a requerida. Trouxe prova de suas 

alegações. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

alegações, sem anexar qualquer contrato, extrato de débitos, ou qualquer 

documento a peça de defesa. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à 

existência de contrato, legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. 

Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de "culpa 

exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito 

interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco profissional 

(risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) exercida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

DETEMINAR que a requerida retire o nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao debito em discussão 

(BRADESCO CARTÕES, valor R$ 365,97 (trezentos e sessenta e cinco 

reais e noventa e sete centavos), disponível em 15/07/2012), no prazo de 

10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem 

como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-65.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000034-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Projeto de 

Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por EDILSON DE OLIVIERA 

GONÇALVES em desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC 

c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação ou 

solicitação, teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, não 

possuindo nenhuma dívida junto a requerida. Trouxe prova de suas 

alegações. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

alegações, sem anexar qualquer contrato, extrato de débitos, ou qualquer 

documento a peça de defesa. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à 

existência de contrato, legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. 

Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de "culpa 

exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito 

interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco profissional 

(risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) exercida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

DETEMINAR que a requerida retire o nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao debito em discussão 

(BRADESCO CARTÕES, valor R$ 365,97 (trezentos e sessenta e cinco 

reais e noventa e sete centavos), disponível em 15/07/2012), no prazo de 

10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem 

como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 
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estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-26.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Sofia Ferreira da Silva (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010300-26.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOFIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada SOFIA FERREIRA DA SILVA, neste ato representada 

por sua genitora Sra. Marcieli Ferreira da Silva, por em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento do medicamento PAF (R.V.). É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A tutela liminar requerida, 

foi indeferida. A parte adversa Estado de Mato Grosso, foi citada para 

contestar a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão acostada aos autos. Sobre o 

tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, em razão dos limites da competência, resta a este 

apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece prosperar. O 

direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida e passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que possui 03 anos de idade e desenvolveu quadro clinico 

de alergias, necessitando fazer uso do medicamento requerido, a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer informou que há vários medicamentos 

disponíveis na rede SUS para o tratamento da alergia, mas nenhum como o 

tratamento dessensibilizante realizado pelas vacinas requeridas. Por fim, 

concluiu que não há urgência. Sendo assim, em analise aos documentos 

anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, 

vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma 

existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta, já que a mesma já sofre de Síndrome de Down. Assim, 

considerando os relatórios médicos sustentando a importância do 

respectivo medicamento para preservação da vida e saúde da autora, 

apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em 

fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de 

fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as 

reclamadas, portanto, prover os meios necessários para fornecer o 

pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição medica. Por fim, 

esclareço que o não atendimento do decisum poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, entreguem o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – fornecendo 

o medicamento “PAF (R.V.), ou equivalente disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido ao 

tratamento, na quantidade necessária para o tratamento da autora, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 
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forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-26.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Sofia Ferreira da Silva (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010300-26.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOFIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada SOFIA FERREIRA DA SILVA, neste ato representada 

por sua genitora Sra. Marcieli Ferreira da Silva, por em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento do medicamento PAF (R.V.). É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A tutela liminar requerida, 

foi indeferida. A parte adversa Estado de Mato Grosso, foi citada para 

contestar a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão acostada aos autos. Sobre o 

tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, em razão dos limites da competência, resta a este 

apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece prosperar. O 

direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida e passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que possui 03 anos de idade e desenvolveu quadro clinico 

de alergias, necessitando fazer uso do medicamento requerido, a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer informou que há vários medicamentos 

disponíveis na rede SUS para o tratamento da alergia, mas nenhum como o 

tratamento dessensibilizante realizado pelas vacinas requeridas. Por fim, 

concluiu que não há urgência. Sendo assim, em analise aos documentos 

anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, 

vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma 

existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta, já que a mesma já sofre de Síndrome de Down. Assim, 

considerando os relatórios médicos sustentando a importância do 

respectivo medicamento para preservação da vida e saúde da autora, 

apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em 

fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de 

fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as 

reclamadas, portanto, prover os meios necessários para fornecer o 

pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição medica. Por fim, 

esclareço que o não atendimento do decisum poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, entreguem o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – fornecendo 

o medicamento “PAF (R.V.), ou equivalente disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido ao 

tratamento, na quantidade necessária para o tratamento da autora, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-26.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Sofia Ferreira da Silva (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010300-26.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOFIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada SOFIA FERREIRA DA SILVA, neste ato representada 

por sua genitora Sra. Marcieli Ferreira da Silva, por em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento do medicamento PAF (R.V.). É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A tutela liminar requerida, 

foi indeferida. A parte adversa Estado de Mato Grosso, foi citada para 

contestar a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão acostada aos autos. Sobre o 

tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, em razão dos limites da competência, resta a este 

apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece prosperar. O 

direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida e passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que possui 03 anos de idade e desenvolveu quadro clinico 
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de alergias, necessitando fazer uso do medicamento requerido, a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, o qual em parecer informou que há vários medicamentos 

disponíveis na rede SUS para o tratamento da alergia, mas nenhum como o 

tratamento dessensibilizante realizado pelas vacinas requeridas. Por fim, 

concluiu que não há urgência. Sendo assim, em analise aos documentos 

anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, 

vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma 

existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta, já que a mesma já sofre de Síndrome de Down. Assim, 

considerando os relatórios médicos sustentando a importância do 

respectivo medicamento para preservação da vida e saúde da autora, 

apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em 

fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de 

fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as 

reclamadas, portanto, prover os meios necessários para fornecer o 

pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição medica. Por fim, 

esclareço que o não atendimento do decisum poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, entreguem o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – fornecendo 

o medicamento “PAF (R.V.), ou equivalente disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido ao 

tratamento, na quantidade necessária para o tratamento da autora, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-60.2016.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA DE ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G CONSULTORIA E 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por APARECIDA DE 

ARAUJO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante 

afirma que realizou contrato de prestação de serviços junto a requerida na 

data de 11 de dezembro de 2014, para a realização dos serviços de 

enfermeira, a fim de, realizar plantões junto a unidade do pronto 

atendimento instalado no Centro de Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, 

contudo, não recebeu pelos serviços prestados. Decido. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Alega a autora que as cláusulas 

contratuais previam o pagamento do valor de R$ 388, 32 (trezentos e 

oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), por cada plantão de 12 horas 

realizado, tendo a requerida deixado de efetuar o pagamento de 03 

plantões, efetivados nas datas de 01/01/2015, 03/01/2015 e 05/01/2015, 

perfazendo o montante de R$ 1.164,96 (um mil cento e sessenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos). Afirma ainda que, tentou receber a 

quantia devida diversas vezes de maneira administrativa, não obtendo 

êxito. Pleiteou deferimento do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem 

como provimento final que o réu fosse condenado à obrigação de 
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pagamento da quantia retro apontada e danos morais. Devidamente citado 

o Município apresentou contestação, confirmando que não adimpliu 03 

plantões efetuados pela requerida, bem como que foi oferecido em 

audiência de conciliação proposta de acordo, para pagamento da referida 

dívida, contudo, restou infrutífero posto que, a requerente requereu 

também o pagamento de 30% de honorários advocatícios para sua 

patrona. Por fim, pugna pela procedência parcial dos pedidos da autora. 

Na fase de especificação de provas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Inicialmente a reclamante requer a retirada da empresa 

VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo 

passivo da presente ação, posto que, não foi possível encontrar sua 

localização. DEFIRO o pedido de desistência da parte VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez que, o contrato de 

prestação de serviços foi realizado junto a requerida PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos autos, não 

existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa suscitada. 

Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, para que conste 

apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. 

Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que 

a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma das partes não 

honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra a Fazenda 

Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides entre 

particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 

carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Desta 

feita, deve a requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, 

adimplindo os serviços por esta prestados, qual seja 03 plantões de 12 

horas, totalizando o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido e 

atualizado monetariamente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito da 

administração pública. Por outro lado, no que toca aos danos morais 

pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão moral ensejadora do dano 

indenizável é aquela que atinge frontalmente os direitos de personalidade, 

de forma a minimizar os atributos subjetivos, inclusive perante a 

sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. Frise-se que, para 

o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova da efetiva dor 

alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, 

cuidando-se de aborrecimento inerente às relações sociais, não havendo 

nos autos provas de que o não recebimento das verbas devidas tenha 

acarretado à autora prejuízo de ordem extrapatrimonial. Por tais razões, a 

improcedência do pedido se impõe. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ARAPUTANGA-MT, a pagar a reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos danos morais 

pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da empresa VG 

CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo 

da presente ação, para que conste apenas como reclamada a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-60.2016.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA DE ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G CONSULTORIA E 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por APARECIDA DE 

ARAUJO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante 

afirma que realizou contrato de prestação de serviços junto a requerida na 

data de 11 de dezembro de 2014, para a realização dos serviços de 

enfermeira, a fim de, realizar plantões junto a unidade do pronto 

atendimento instalado no Centro de Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, 

contudo, não recebeu pelos serviços prestados. Decido. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 
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ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Alega a autora que as cláusulas 

contratuais previam o pagamento do valor de R$ 388, 32 (trezentos e 

oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), por cada plantão de 12 horas 

realizado, tendo a requerida deixado de efetuar o pagamento de 03 

plantões, efetivados nas datas de 01/01/2015, 03/01/2015 e 05/01/2015, 

perfazendo o montante de R$ 1.164,96 (um mil cento e sessenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos). Afirma ainda que, tentou receber a 

quantia devida diversas vezes de maneira administrativa, não obtendo 

êxito. Pleiteou deferimento do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem 

como provimento final que o réu fosse condenado à obrigação de 

pagamento da quantia retro apontada e danos morais. Devidamente citado 

o Município apresentou contestação, confirmando que não adimpliu 03 

plantões efetuados pela requerida, bem como que foi oferecido em 

audiência de conciliação proposta de acordo, para pagamento da referida 

dívida, contudo, restou infrutífero posto que, a requerente requereu 

também o pagamento de 30% de honorários advocatícios para sua 

patrona. Por fim, pugna pela procedência parcial dos pedidos da autora. 

Na fase de especificação de provas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Inicialmente a reclamante requer a retirada da empresa 

VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo 

passivo da presente ação, posto que, não foi possível encontrar sua 

localização. DEFIRO o pedido de desistência da parte VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez que, o contrato de 

prestação de serviços foi realizado junto a requerida PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos autos, não 

existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa suscitada. 

Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, para que conste 

apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. 

Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que 

a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma das partes não 

honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra a Fazenda 

Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides entre 

particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 

carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Desta 

feita, deve a requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, 

adimplindo os serviços por esta prestados, qual seja 03 plantões de 12 

horas, totalizando o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido e 

atualizado monetariamente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito da 

administração pública. Por outro lado, no que toca aos danos morais 

pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão moral ensejadora do dano 

indenizável é aquela que atinge frontalmente os direitos de personalidade, 

de forma a minimizar os atributos subjetivos, inclusive perante a 

sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. Frise-se que, para 

o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova da efetiva dor 

alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, 

cuidando-se de aborrecimento inerente às relações sociais, não havendo 

nos autos provas de que o não recebimento das verbas devidas tenha 

acarretado à autora prejuízo de ordem extrapatrimonial. Por tais razões, a 

improcedência do pedido se impõe. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ARAPUTANGA-MT, a pagar a reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos danos morais 

pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da empresa VG 

CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo 

da presente ação, para que conste apenas como reclamada a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010344-45.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA RENATA SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G 

CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARIA RENATA SOARES DE OLIVEIRA em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante afirma que realizou contrato 

de prestação de serviços junto a requerida na data de 11 de dezembro de 

2014, para a realização dos serviços de enfermeira, a fim de, realizar 

plantões junto a unidade do pronto atendimento instalado no Centro de 

Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, contudo, não recebeu pelos 

serviços prestados. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Alega a autora que as cláusulas contratuais previam o pagamento 

do valor de R$ 388, 32 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois 

centavos), por cada plantão de 12 horas realizado, tendo a requerida 

deixado de efetuar o pagamento de 05 plantões, efetivados nas datas de 

02/01/2015, 03/01/2015, 04/01/2015, 05/01/2015 e 06/01/2015, 

perfazendo o montante de R$ 1.941,60 (um mil novecentos e quarenta e 

um reais e sessenta centavos). Afirma ainda que, tentou receber a 

quantia devida diversas vezes de maneira administrativa, não obtendo 

êxito. Pleiteou deferimento do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem 

como provimento final que o réu fosse condenado à obrigação de 

pagamento da quantia retro apontada e danos morais. Devidamente citado 

o Município apresentou contestação, confirmando que não adimpliu 03 

plantões efetuados pela requerida, bem como que foi oferecido em 

audiência de conciliação proposta de acordo, para pagamento da referida 

dívida, contudo, restou infrutífero posto que, a requerente requereu 

também o pagamento de 30% de honorários advocatícios para sua 

patrona. Por fim, pugna pela procedência parcial dos pedidos da autora. 

Na peça de impugnação a requerente afirma que foram realizados 03 

plantões nas datas de 02/01/2015, 03/01/2015 e 04/01/2015, os quais não 

foram adimplidos pela reclamada até a presente data, requerendo a 

condenação desta. Na fase de especificação de provas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Inicialmente a reclamante 

requer a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo da presente ação, posto que, não 

foi possível encontrar sua localização. DEFIRO o pedido de desistência da 

parte VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez 

que, o contrato de prestação de serviços foi realizado junto a requerida 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos 

autos, não existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa 

suscitada. Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, 

para que conste apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPUTANGA-MT. Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem 

direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma 

das partes não honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra 

a Fazenda Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides 

entre particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 

carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Desta 

feita, deve a requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, 

adimplindo os serviços por esta prestados, qual seja 03 plantões de 12 

horas, totalizando o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido e 

atualizado monetariamente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito da 

administração pública. Por outro lado, no que toca aos danos morais 

pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão moral ensejadora do dano 

indenizável é aquela que atinge frontalmente os direitos de personalidade, 

de forma a minimizar os atributos subjetivos, inclusive perante a 

sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. Frise-se que, para 

o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova da efetiva dor 

alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, 

cuidando-se de aborrecimento inerente às relações sociais, não havendo 

nos autos provas de que o não recebimento das verbas devidas tenha 

acarretado à autora prejuízo de ordem extrapatrimonial. Por tais razões, a 

improcedência do pedido se impõe. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ARAPUTANGA-MT, a pagar a reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos danos morais 

pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da empresa VG 

CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo 

da presente ação, para que conste apenas como reclamada a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de 

janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 
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MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010344-45.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA RENATA SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, V G 

CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARIA RENATA SOARES DE OLIVEIRA em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. A parte reclamante afirma que realizou contrato 

de prestação de serviços junto a requerida na data de 11 de dezembro de 

2014, para a realização dos serviços de enfermeira, a fim de, realizar 

plantões junto a unidade do pronto atendimento instalado no Centro de 

Saúde do Munícipio de Araputanga-MT, contudo, não recebeu pelos 

serviços prestados. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Alega a autora que as cláusulas contratuais previam o pagamento 

do valor de R$ 388, 32 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois 

centavos), por cada plantão de 12 horas realizado, tendo a requerida 

deixado de efetuar o pagamento de 05 plantões, efetivados nas datas de 

02/01/2015, 03/01/2015, 04/01/2015, 05/01/2015 e 06/01/2015, 

perfazendo o montante de R$ 1.941,60 (um mil novecentos e quarenta e 

um reais e sessenta centavos). Afirma ainda que, tentou receber a 

quantia devida diversas vezes de maneira administrativa, não obtendo 

êxito. Pleiteou deferimento do pedido de liminar, a qual foi INDEFERIDA, bem 

como provimento final que o réu fosse condenado à obrigação de 

pagamento da quantia retro apontada e danos morais. Devidamente citado 

o Município apresentou contestação, confirmando que não adimpliu 03 

plantões efetuados pela requerida, bem como que foi oferecido em 

audiência de conciliação proposta de acordo, para pagamento da referida 

dívida, contudo, restou infrutífero posto que, a requerente requereu 

também o pagamento de 30% de honorários advocatícios para sua 

patrona. Por fim, pugna pela procedência parcial dos pedidos da autora. 

Na peça de impugnação a requerente afirma que foram realizados 03 

plantões nas datas de 02/01/2015, 03/01/2015 e 04/01/2015, os quais não 

foram adimplidos pela reclamada até a presente data, requerendo a 

condenação desta. Na fase de especificação de provas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Inicialmente a reclamante 

requer a retirada da empresa VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo da presente ação, posto que, não 

foi possível encontrar sua localização. DEFIRO o pedido de desistência da 

parte VG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, uma vez 

que, o contrato de prestação de serviços foi realizado junto a requerida 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, conforme anexado nos 

autos, não existindo nos autos qualquer prova de vínculo com a empresa 

suscitada. Determino a retirada da empresa VG CONSULTORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passiva da presente ação, 

para que conste apenas como reclamada a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPUTANGA-MT. Como sabido, nos contratos bilaterais, cada parte tem 

direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. Assim, se uma 

das partes não honra com o contrato, da ensejo a reparação civil. Contra 

a Fazenda Pública não prevalece a regra da confissão, aplicável às lides 

entre particulares, vez que o direito do Estado é indisponível, conforme 

estabelece a regra do art. 320, II do CPC. Não obstante, as provas 

carreadas aos autos levam à procedência do pedido, porque demonstram 

que a Ré utilizou dos serviços da Autora, mas não quitou o débito. Logo, 

impõe-se a condenação ao pagamento. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM FAVOR 

DA PREFEITURA - CONTRATO VERBAL - ASSINATURA DO ASSESSOR 

DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PROVADA POR PERICIA GRAFOTÉCNICA - 

ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DO MUNICIPIO QUANTO A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - OCORRÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A Administração 

Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento proveniente da 

prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal, sob a 

alegação de ausência de contrato formal, quando as provas produzidas 

nos autos demonstram que o serviço foi efetivamente prestado, com a 

assinatura do Assessor de Imprensa e Comunicação do Município nos 

comprovantes de irradiações. Se assim não for, estar-se-ia, de modo 

reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete às custas do 

particular, o que é totalmente inadmissível no Estado Democrático de 

Direito.(TJMG. Acórdão n. 1.0518.04.071661-6/001. Relator: 

Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA. Publicação: 16/09/2008). Desta 

feita, deve a requerida cumprir o contrato firmando com a requerente, 

adimplindo os serviços por esta prestados, qual seja 03 plantões de 12 

horas, totalizando o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido e 

atualizado monetariamente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito da 

administração pública. Por outro lado, no que toca aos danos morais 

pleiteados, cumpre ressaltar que a lesão moral ensejadora do dano 

indenizável é aquela que atinge frontalmente os direitos de personalidade, 

de forma a minimizar os atributos subjetivos, inclusive perante a 

sociedade, o que não se verificou no caso sob exame. Frise-se que, para 

o ressarcimento dos danos morais, exige-se a prova da efetiva dor 

alegada, desocultando-a, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, 

cuidando-se de aborrecimento inerente às relações sociais, não havendo 

nos autos provas de que o não recebimento das verbas devidas tenha 

acarretado à autora prejuízo de ordem extrapatrimonial. Por tais razões, a 

improcedência do pedido se impõe. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para CONDENAR a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ARAPUTANGA-MT, a pagar a reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 1.164,96 (um mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com relação aos danos morais 

pleiteados. JULGO PROCEDENTE o pedido de retirada da empresa VG 

CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, do polo passivo 

da presente ação, para que conste apenas como reclamada a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 
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CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de 

janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-55.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-55.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTÔNIO CARLOS 

BATISTA DOS SANTOS, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo (CID 578.1). É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante objetiva o fornecimento de um 

órtese, posto que, sofreu amputação acima do joelho do membro inferior 

esquerdo (CID 578.1), comprovado por meio de receituário médico, 

subscrito pelo Dr. Richard Cicuto, médico ortopedista, inscrito no CRM/MT 

sob o n. 467-5, em que o requerente/substituído apresenta amputação 

acima do joelho, razão pela qual necessita de uma órtese para o membro 

inferior. O Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, em razão dos limites da competência, 

resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita da órtese, pois 

teve sua perna amputada, não tendo condições financeiras de pagar pelo 

requerido, o que vem dificultando seu estado de sua saúde, e a peça 

inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que demonstra o suso 

narrado. A parte adversa Estado de Mato Grosso, manifestou seu 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, 

informando que oficio foi enviado ao Secretário de Estado da Saúde, bem 

como alega impertinência na aplicação de multa, e impossibilidade de 

escolha da marca comercial, em detrimento de outros medicamentos 

similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa aduz que nos 

limites de sua competência apenas é responsável pela prestação básica a 

saúde. Por fim, requerem improcedência da presente ação. Contudo em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão não 

assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal garante a todos 

os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito a saúde. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer a órtese, de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando o pedido médico e a 

importância do requerido pelo autor, a fim de lhe garantir minimamente uma 

melhor qualidade de vida e saúde, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem 

a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados – fornecendo de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 
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medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-55.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-55.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTÔNIO CARLOS 

BATISTA DOS SANTOS, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo (CID 578.1). É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante objetiva o fornecimento de um 

órtese, posto que, sofreu amputação acima do joelho do membro inferior 

esquerdo (CID 578.1), comprovado por meio de receituário médico, 

subscrito pelo Dr. Richard Cicuto, médico ortopedista, inscrito no CRM/MT 

sob o n. 467-5, em que o requerente/substituído apresenta amputação 

acima do joelho, razão pela qual necessita de uma órtese para o membro 

inferior. O Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, em razão dos limites da competência, 

resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita da órtese, pois 

teve sua perna amputada, não tendo condições financeiras de pagar pelo 

requerido, o que vem dificultando seu estado de sua saúde, e a peça 

inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que demonstra o suso 

narrado. A parte adversa Estado de Mato Grosso, manifestou seu 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, 

informando que oficio foi enviado ao Secretário de Estado da Saúde, bem 

como alega impertinência na aplicação de multa, e impossibilidade de 

escolha da marca comercial, em detrimento de outros medicamentos 

similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa aduz que nos 

limites de sua competência apenas é responsável pela prestação básica a 

saúde. Por fim, requerem improcedência da presente ação. Contudo em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão não 

assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal garante a todos 

os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito a saúde. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer a órtese, de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando o pedido médico e a 

importância do requerido pelo autor, a fim de lhe garantir minimamente uma 

melhor qualidade de vida e saúde, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem 

a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 
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médicos juntados – fornecendo de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-55.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-55.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTÔNIO CARLOS 

BATISTA DOS SANTOS, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

em que requer o fornecimento de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo (CID 578.1). É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante objetiva o fornecimento de um 

órtese, posto que, sofreu amputação acima do joelho do membro inferior 

esquerdo (CID 578.1), comprovado por meio de receituário médico, 

subscrito pelo Dr. Richard Cicuto, médico ortopedista, inscrito no CRM/MT 

sob o n. 467-5, em que o requerente/substituído apresenta amputação 

acima do joelho, razão pela qual necessita de uma órtese para o membro 

inferior. O Município de Araputanga, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, em razão dos limites da competência, 

resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita da órtese, pois 

teve sua perna amputada, não tendo condições financeiras de pagar pelo 

requerido, o que vem dificultando seu estado de sua saúde, e a peça 

inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que demonstra o suso 

narrado. A parte adversa Estado de Mato Grosso, manifestou seu 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, 

informando que oficio foi enviado ao Secretário de Estado da Saúde, bem 

como alega impertinência na aplicação de multa, e impossibilidade de 

escolha da marca comercial, em detrimento de outros medicamentos 

similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa aduz que nos 

limites de sua competência apenas é responsável pela prestação básica a 

saúde. Por fim, requerem improcedência da presente ação. Contudo em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão não 

assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal garante a todos 

os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito a saúde. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer a órtese, de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando o pedido médico e a 

importância do requerido pelo autor, a fim de lhe garantir minimamente uma 

melhor qualidade de vida e saúde, apresenta-se inconcebível a negativa 

das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem 

a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 
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ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados – fornecendo de uma órtese para o membro inferior 

esquerdo, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação do 

trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito 

– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000074-47.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENICE ALVES ANDRADE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por LENICE 

ALVES ANDRADE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de exames 

médicos urgentes. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante afirma que sofre de muitas dores na 

região estomacal e que todo alimentos que ingerido é expelido 

posteriormente, razão pela qual necessita de exames médicos urgentes, 

para que possa saber o seu diagnóstico, quais sejam: I) Tomografia Total 

do Abdomem; II) Rx do Torax, bem como consultas médicas nas 

especialidades de Genocologista e Gastroenterologista, conforme 

receituários e encaminhamentos médicos acostados aos autos, a peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. As Reclamadas foram citadas para contestar 

a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos, motivo pelo qual requereu a parte reclamante o 

reconhecimento da revelia, julgamento imediato da lide e a procedência 

dos pedidos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia das 

reclamadas, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento da causa os 

esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, 

passo a analisar o mérito. O direito à saúde está inserido entre os direitos 

e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 
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fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita fazer os exames requeridos a fim de 

diagnosticar a patologia corretamente, contudo, não tem condições 

financeiras de arcar com tal despesa, o que vem comprometendo seu 

tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao 

Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer nº 0816/2017, cuja 

conclusão foi de que os procedimentos solicitados são de baixa 

complexidade, cabendo ao município de origem a disponibilização do 

atendimento médico ou, em caso de impossibilidade técnica, a regulação 

dos pacientes, através da Central Estadual de Regulação, conforme 

pactuação, assim como ser de caráter eletivo e não de emergência ou 

urgência. Sendo assim, em analise aos documentos anexados aos autos, 

entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento 

judicial da obrigação do Estado em fornecer os exames necessários para 

um coreto diagnostico, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma 

melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos exames médicos para 

preservação da vida e saúde da autora, apresenta-se inconcebível a 

negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – fornecendo dos exames de Tomografia Total do Abdomem; Rx 

do Torax, bem como consultas médicas nas especialidades de 

Genocologista e Gastroenterologista, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação do trânsito em julgado, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000074-47.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENICE ALVES ANDRADE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por LENICE 

ALVES ANDRADE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de exames 

médicos urgentes. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante afirma que sofre de muitas dores na 

região estomacal e que todo alimentos que ingerido é expelido 

posteriormente, razão pela qual necessita de exames médicos urgentes, 

para que possa saber o seu diagnóstico, quais sejam: I) Tomografia Total 

do Abdomem; II) Rx do Torax, bem como consultas médicas nas 

especialidades de Genocologista e Gastroenterologista, conforme 

receituários e encaminhamentos médicos acostados aos autos, a peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. As Reclamadas foram citadas para contestar 
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a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos, motivo pelo qual requereu a parte reclamante o 

reconhecimento da revelia, julgamento imediato da lide e a procedência 

dos pedidos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia das 

reclamadas, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento da causa os 

esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, 

passo a analisar o mérito. O direito à saúde está inserido entre os direitos 

e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita fazer os exames requeridos a fim de 

diagnosticar a patologia corretamente, contudo, não tem condições 

financeiras de arcar com tal despesa, o que vem comprometendo seu 

tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao 

Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer nº 0816/2017, cuja 

conclusão foi de que os procedimentos solicitados são de baixa 

complexidade, cabendo ao município de origem a disponibilização do 

atendimento médico ou, em caso de impossibilidade técnica, a regulação 

dos pacientes, através da Central Estadual de Regulação, conforme 

pactuação, assim como ser de caráter eletivo e não de emergência ou 

urgência. Sendo assim, em analise aos documentos anexados aos autos, 

entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento 

judicial da obrigação do Estado em fornecer os exames necessários para 

um coreto diagnostico, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma 

melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos exames médicos para 

preservação da vida e saúde da autora, apresenta-se inconcebível a 

negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – fornecendo dos exames de Tomografia Total do Abdomem; Rx 

do Torax, bem como consultas médicas nas especialidades de 

Genocologista e Gastroenterologista, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação do trânsito em julgado, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 
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prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000074-47.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENICE ALVES ANDRADE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por LENICE 

ALVES ANDRADE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de exames 

médicos urgentes. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante afirma que sofre de muitas dores na 

região estomacal e que todo alimentos que ingerido é expelido 

posteriormente, razão pela qual necessita de exames médicos urgentes, 

para que possa saber o seu diagnóstico, quais sejam: I) Tomografia Total 

do Abdomem; II) Rx do Torax, bem como consultas médicas nas 

especialidades de Genocologista e Gastroenterologista, conforme 

receituários e encaminhamentos médicos acostados aos autos, a peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. As Reclamadas foram citadas para contestar 

a presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos, motivo pelo qual requereu a parte reclamante o 

reconhecimento da revelia, julgamento imediato da lide e a procedência 

dos pedidos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia das 

reclamadas, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento da causa os 

esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, 

passo a analisar o mérito. O direito à saúde está inserido entre os direitos 

e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita fazer os exames requeridos a fim de 

diagnosticar a patologia corretamente, contudo, não tem condições 

financeiras de arcar com tal despesa, o que vem comprometendo seu 

tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao 

Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer nº 0816/2017, cuja 

conclusão foi de que os procedimentos solicitados são de baixa 

complexidade, cabendo ao município de origem a disponibilização do 

atendimento médico ou, em caso de impossibilidade técnica, a regulação 

dos pacientes, através da Central Estadual de Regulação, conforme 

pactuação, assim como ser de caráter eletivo e não de emergência ou 

urgência. Sendo assim, em analise aos documentos anexados aos autos, 

entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento 

judicial da obrigação do Estado em fornecer os exames necessários para 

um coreto diagnostico, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma 

melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos exames médicos para 

preservação da vida e saúde da autora, apresenta-se inconcebível a 

negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, bem como DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – fornecendo dos exames de Tomografia Total do Abdomem; Rx 

do Torax, bem como consultas médicas nas especialidades de 

Genocologista e Gastroenterologista, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação do trânsito em julgado, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 
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Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-76.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010329-76.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada BENEDITO 

TABOA, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

INDIAVAI, em que requer o fornecimento do medicamento XARELTO 20g. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O MUNICÍPIO DE 

INDIAVAÍ/MT, uma vez citado, apresentou contestação no prazo legal. O 

ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante tenha sido citado, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada 

ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil. O Município de Indiavaí, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo 

ser fornecido pela reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que 

foram feitas todas as anotações necessárias e colheita dos documentos e 

receituário de medicamento do Requerente, para solicitar o referido 

medicamento ao Estado, e assim, foi enviado o Ofício nº 27/2016, no dia 

18/08/2016, para a Farmácia de Alto Custo – Setor Interior, com sua sede 

em Cuiabá/MT, juntamente com todos os documentos do Requerente, 

hábeis a atenderem o procedimento de cadastramento para o envio deste 

medicamento para a Secretaria de Saúde Municipal, para que esta, 

através de seu posto de atendimento, pudesse repassar o medicamento 

ao requerente, contudo, não obteve nenhuma resposta. Desta feita, em 

cumprimento a liminar, afirma a requerida MUNICÍPIO DE INDIAVAI-MT, que 

comprou com recursos próprios o medicamento determinado, contudo, não 

possui conduções de fornecer continuamente o medicamento. E apesar de 

ter fornecido o medicamento em razão dos limites da competência, resta a 

este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), razão pela qual necessita do uso continuo do 

medicamento XARELTO 20g, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 

o RIVAROXABAN (XALETO) não é fornecido/disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual dispõe de outros medicamentos como 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, HEPARINA SÓDICA e VARFARINA SÓDICA, 

porém, os estudos que testaram a eficácia e a segurança destes 

medicamentos foram financiados pelos fabricantes e possuem 

deficiências. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 

autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A 

Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e 

eleva a saúde a condição de direito fundamental do homem, portanto, 

direito inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o 

reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer o 

medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos sustentando 
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a importância do respectivo medicamento para preservação da vida e 

saúde do autor, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, CONFIRMO a liminar deferida nos autos, a 

fim de, DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem o 

medicamento necessário à reclamante da forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados – fornecendo o medicamento XARELTO 

20g, ou equivalente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde SUS, 

salvo se demonstrado inócuo/indevido ao tratamento, DE FORMA 

CONTINUA, na quantidade necessária para o tratamento do autor, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010329-76.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada BENEDITO 

TABOA, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

INDIAVAI, em que requer o fornecimento do medicamento XARELTO 20g. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O MUNICÍPIO DE 

INDIAVAÍ/MT, uma vez citado, apresentou contestação no prazo legal. O 

ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante tenha sido citado, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada 

ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil. O Município de Indiavaí, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo 

ser fornecido pela reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que 

foram feitas todas as anotações necessárias e colheita dos documentos e 

receituário de medicamento do Requerente, para solicitar o referido 

medicamento ao Estado, e assim, foi enviado o Ofício nº 27/2016, no dia 

18/08/2016, para a Farmácia de Alto Custo – Setor Interior, com sua sede 

em Cuiabá/MT, juntamente com todos os documentos do Requerente, 

hábeis a atenderem o procedimento de cadastramento para o envio deste 

medicamento para a Secretaria de Saúde Municipal, para que esta, 

através de seu posto de atendimento, pudesse repassar o medicamento 

ao requerente, contudo, não obteve nenhuma resposta. Desta feita, em 

cumprimento a liminar, afirma a requerida MUNICÍPIO DE INDIAVAI-MT, que 

comprou com recursos próprios o medicamento determinado, contudo, não 

possui conduções de fornecer continuamente o medicamento. E apesar de 

ter fornecido o medicamento em razão dos limites da competência, resta a 
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este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), razão pela qual necessita do uso continuo do 

medicamento XARELTO 20g, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 

o RIVAROXABAN (XALETO) não é fornecido/disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual dispõe de outros medicamentos como 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, HEPARINA SÓDICA e VARFARINA SÓDICA, 

porém, os estudos que testaram a eficácia e a segurança destes 

medicamentos foram financiados pelos fabricantes e possuem 

deficiências. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 

autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A 

Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e 

eleva a saúde a condição de direito fundamental do homem, portanto, 

direito inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o 

reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer o 

medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos sustentando 

a importância do respectivo medicamento para preservação da vida e 

saúde do autor, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, CONFIRMO a liminar deferida nos autos, a 

fim de, DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem o 

medicamento necessário à reclamante da forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados – fornecendo o medicamento XARELTO 

20g, ou equivalente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde SUS, 

salvo se demonstrado inócuo/indevido ao tratamento, DE FORMA 

CONTINUA, na quantidade necessária para o tratamento do autor, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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n. 8010329-76.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada BENEDITO 

TABOA, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

INDIAVAI, em que requer o fornecimento do medicamento XARELTO 20g. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O MUNICÍPIO DE 

INDIAVAÍ/MT, uma vez citado, apresentou contestação no prazo legal. O 

ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante tenha sido citado, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão 

acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à 

Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode 

admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos 

alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a 

este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada 

prova documental, tendo a parte autora comprovado suficientemente os 

fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada 

ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil. O Município de Indiavaí, alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo 

ser fornecido pela reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que 

foram feitas todas as anotações necessárias e colheita dos documentos e 

receituário de medicamento do Requerente, para solicitar o referido 

medicamento ao Estado, e assim, foi enviado o Ofício nº 27/2016, no dia 

18/08/2016, para a Farmácia de Alto Custo – Setor Interior, com sua sede 

em Cuiabá/MT, juntamente com todos os documentos do Requerente, 

hábeis a atenderem o procedimento de cadastramento para o envio deste 

medicamento para a Secretaria de Saúde Municipal, para que esta, 

através de seu posto de atendimento, pudesse repassar o medicamento 

ao requerente, contudo, não obteve nenhuma resposta. Desta feita, em 

cumprimento a liminar, afirma a requerida MUNICÍPIO DE INDIAVAI-MT, que 

comprou com recursos próprios o medicamento determinado, contudo, não 

possui conduções de fornecer continuamente o medicamento. E apesar de 

ter fornecido o medicamento em razão dos limites da competência, resta a 

este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação não merece 

prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), razão pela qual necessita do uso continuo do 

medicamento XARELTO 20g, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 

o RIVAROXABAN (XALETO) não é fornecido/disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual dispõe de outros medicamentos como 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, HEPARINA SÓDICA e VARFARINA SÓDICA, 

porém, os estudos que testaram a eficácia e a segurança destes 

medicamentos foram financiados pelos fabricantes e possuem 

deficiências. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 

autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. A 

Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e 

eleva a saúde a condição de direito fundamental do homem, portanto, 

direito inquestionável. No caso em apreço, o que se pretende é o 

reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer o 

medicamento, de modo a garantir à paciente a sobrevida e uma melhor 

qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos sustentando 

a importância do respectivo medicamento para preservação da vida e 

saúde do autor, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, CONFIRMO a liminar deferida nos autos, a 

fim de, DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem o 

medicamento necessário à reclamante da forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados – fornecendo o medicamento XARELTO 

20g, ou equivalente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde SUS, 

salvo se demonstrado inócuo/indevido ao tratamento, DE FORMA 

CONTINUA, na quantidade necessária para o tratamento do autor, 

adquirindo-o seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 
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arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010310-70.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada DENILSON 

BATISTA CAMILO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento dos 

medicamentos “CLOPIDROGREL 75mg, CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 

25mg. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, uma vez citado, apresentou contestação 

no prazo legal. O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante 

tenha sido citado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O Município de 

Araputanga-MT, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 

posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo ser fornecido pela 

reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, e em razão dos limites da 

competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação 

não merece prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e 

garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que é portadora de 

CARDIOPATIA, razão pela qual necessita do uso continuo dos 

medicamentos requeridos, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 

o BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (CUORE) é fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e de responsabilidade do ESTADO, que o CILOSTAZOL 

(CEBRALAT) não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quem 

dispõe de outros medicamentos como ÁCIDO ACETILSALICÍLICO e 

VARFARINA SÓDICA, assim como o CARVEDILOL é assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), e de responsabilidade do MUNICÍPIO. 

Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer os medicamentos, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância do respectivo 

medicamento para preservação da vida e saúde do autor, apresenta-se 

inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. 

Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 
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Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, a fim de, 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à parte reclamante da forma constante na 

exordial e documentos médicos juntados – CLOPIDROGREL 75mg, 

CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 25mg, ou equivalente disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido 

ao tratamento, DE FORMA CONTINUA, na quantidade necessária para o 

tratamento do autor, adquirindo-o seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena de bloqueio 

de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010310-70.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada DENILSON 

BATISTA CAMILO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento dos 

medicamentos “CLOPIDROGREL 75mg, CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 

25mg. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, uma vez citado, apresentou contestação 

no prazo legal. O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante 

tenha sido citado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O Município de 

Araputanga-MT, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 

posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo ser fornecido pela 

reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, e em razão dos limites da 

competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação 

não merece prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e 

garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que é portadora de 

CARDIOPATIA, razão pela qual necessita do uso continuo dos 

medicamentos requeridos, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 
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o BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (CUORE) é fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e de responsabilidade do ESTADO, que o CILOSTAZOL 

(CEBRALAT) não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quem 

dispõe de outros medicamentos como ÁCIDO ACETILSALICÍLICO e 

VARFARINA SÓDICA, assim como o CARVEDILOL é assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), e de responsabilidade do MUNICÍPIO. 

Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer os medicamentos, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância do respectivo 

medicamento para preservação da vida e saúde do autor, apresenta-se 

inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. 

Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, a fim de, 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à parte reclamante da forma constante na 

exordial e documentos médicos juntados – CLOPIDROGREL 75mg, 

CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 25mg, ou equivalente disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido 

ao tratamento, DE FORMA CONTINUA, na quantidade necessária para o 

tratamento do autor, adquirindo-o seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena de bloqueio 

de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-70.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DENILSON BATISTA CAMILO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010310-70.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada DENILSON 

BATISTA CAMILO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento dos 

medicamentos “CLOPIDROGREL 75mg, CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 

25mg. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar. O 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, uma vez citado, apresentou contestação 

no prazo legal. O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, não obstante 

tenha sido citado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão acostada aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 
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no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O Município de 

Araputanga-MT, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 

posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo ser fornecido pela 

reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, e em razão dos limites da 

competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal alegação 

não merece prosperar. O direito à saúde está inserido entre os direitos e 

garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A 

natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que é portadora de 

CARDIOPATIA, razão pela qual necessita do uso continuo dos 

medicamentos requeridos, a peça inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O processo foi 

enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual em parecer concluiu que 

o BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (CUORE) é fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e de responsabilidade do ESTADO, que o CILOSTAZOL 

(CEBRALAT) não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quem 

dispõe de outros medicamentos como ÁCIDO ACETILSALICÍLICO e 

VARFARINA SÓDICA, assim como o CARVEDILOL é assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), e de responsabilidade do MUNICÍPIO. 

Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer os medicamentos, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância do respectivo 

medicamento para preservação da vida e saúde do autor, apresenta-se 

inconcebível a negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. 

Cumpre asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, a fim de, 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à parte reclamante da forma constante na 

exordial e documentos médicos juntados – CLOPIDROGREL 75mg, 

CEBRALAT 100mg e CARVEDILOL 25mg, ou equivalente disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado inócuo/indevido 

ao tratamento, DE FORMA CONTINUA, na quantidade necessária para o 

tratamento do autor, adquirindo-o seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena de bloqueio 

de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NERI APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NERI 

APARECIDO DE MENEZES, em face de OI MÓVEL S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante adquiriu serviço de 

internet móvel OI VELOX 3G, 5GB, junto a requerida, por meio de nº (65) 

84779643, para ser utilizado via token conectado ao computador. Contudo, 

na data de 17/01/2014, teve seu aparelho notebook, juntamente com o 

token fornecido pela requerida e diversos documentos furtados na cidade 

de Cuiabá-MT, do interior de seu veículo automotor (Boletim de Ocorrência 

anexado a exordial), tendo entrado diversas vezes em contato com a 

requerida para cancelar a linha e serviço, pois não possuía mais o token 

para acesso. Sustenta a parte autora que mesmo após inúmeras ligações 

(protocolos colacionado a inicial), a requerida se negava a cancelar sua 

linha e continuava a emitir cobranças, tendo inclusive inscrito seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Relata ainda, que necessitava com urgência 

ver seu nome retirado do rol do mal pagadores, tendo aceitado uma 

proposta de acordo oferecida pela requerida, adimplindo o pagamento de 

R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

mesmo sem ter utilizado os serviços, porém a requerida não efetuou o 

cancelamento da referida linha. Trouxe prova de suas alegações. Liminar 

deferida determinando a suspensão das cobranças referentes a linha nº 

(65) 84779643, (fls. 30). Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré 

defende que não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Faz pedido contraposto, por fim, pugna pela improcedência in totum da 

pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes em seu banco 

de dados o que foi oportunamente impugnado pela parte autora. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No que diz respeito aos 

danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Desta feita, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável à comprovação efetiva 

da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do 

ato ilícito. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos indevidamente, a título de danos materiais, perfazendo um 

total de R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), fatos estes que não foram impugnados pela parte ré. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, já 

que a requeria em nenhum momento comprova a utilização do serviço 

após a data do furto do token (17/01/2014), dúvida não há que há violação 

a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra, sobretudo 

porque poderia ter resolvido a questão administrativamente acaso, 

atendesse as solicitações do autor. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - 

DECLARAR o cancelamento definitivo da linha telefônica nº (65) 

84779643, e de todos os serviços eventualmente ativos na linha, bem 

como, o CANCELAMENTO dos débitos da parte autora com a parte ré 
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referente à dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a ressarcir o valor de 

R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré condenar a reclamada a indenizar/compensar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. E, ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na peça de bloqueio. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 22 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _______________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NERI APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NERI 

APARECIDO DE MENEZES, em face de OI MÓVEL S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante adquiriu serviço de 

internet móvel OI VELOX 3G, 5GB, junto a requerida, por meio de nº (65) 

84779643, para ser utilizado via token conectado ao computador. Contudo, 

na data de 17/01/2014, teve seu aparelho notebook, juntamente com o 

token fornecido pela requerida e diversos documentos furtados na cidade 

de Cuiabá-MT, do interior de seu veículo automotor (Boletim de Ocorrência 

anexado a exordial), tendo entrado diversas vezes em contato com a 

requerida para cancelar a linha e serviço, pois não possuía mais o token 

para acesso. Sustenta a parte autora que mesmo após inúmeras ligações 

(protocolos colacionado a inicial), a requerida se negava a cancelar sua 

linha e continuava a emitir cobranças, tendo inclusive inscrito seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Relata ainda, que necessitava com urgência 

ver seu nome retirado do rol do mal pagadores, tendo aceitado uma 

proposta de acordo oferecida pela requerida, adimplindo o pagamento de 

R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

mesmo sem ter utilizado os serviços, porém a requerida não efetuou o 

cancelamento da referida linha. Trouxe prova de suas alegações. Liminar 

deferida determinando a suspensão das cobranças referentes a linha nº 

(65) 84779643, (fls. 30). Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré 

defende que não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Faz pedido contraposto, por fim, pugna pela improcedência in totum da 

pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes em seu banco 

de dados o que foi oportunamente impugnado pela parte autora. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No que diz respeito aos 

danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Desta feita, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável à comprovação efetiva 

da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do 

ato ilícito. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos indevidamente, a título de danos materiais, perfazendo um 

total de R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), fatos estes que não foram impugnados pela parte ré. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, já 

que a requeria em nenhum momento comprova a utilização do serviço 

após a data do furto do token (17/01/2014), dúvida não há que há violação 

a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra, sobretudo 

porque poderia ter resolvido a questão administrativamente acaso, 

atendesse as solicitações do autor. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Destaco que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 690 de 832



sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - 

DECLARAR o cancelamento definitivo da linha telefônica nº (65) 

84779643, e de todos os serviços eventualmente ativos na linha, bem 

como, o CANCELAMENTO dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio; - CONDENAR a parte Ré a ressarcir o valor de 

R$ 185,65 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré condenar a reclamada a indenizar/compensar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. E, ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na peça de bloqueio. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 22 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _______________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-63.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010164-63.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por ZÉLIA BARBOSA GONÇALVES em desfavor de BRASIL 

TELECOM CELULAR S/A (OI MÓVEL). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 
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Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha telefônica 

não contratada. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, recebeu correspondência de cobrança da 

requerida, com ameaças de negativação, referente aos nº (65)8478-8474 

e (65) 84779337, efetuando o pagamento a fim de, não ter seu nome 

negativado. Aduz que mesmo após o pagamento das cobranças 

indevidas, a requerida efetuou a negativação de seu nome em razão de 

suposto débito no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e 

sessenta centavos). Trouxe prova de suas alegações. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

alegações, sem sequer trazer histórico de utilização das referidas linhas, 

ou até mesmo prova de que os serviços foram contratados e utilizados 

pela autora. Verifica-se pelos inúmeros protocolos de ligação realizados 

pela requerente, bem como os pedidos de cancelamento realizados na 

própria loja da requerida na cidade de Cuiabá-MT, que está tentou de 

várias maneiras resolver administrativamente, contudo, não obteve 

sucesso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de 

seus serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

peculiaridades do caso concreto, aos princípios da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes oriunda dos contratos nº 0005090610858499 e nº 21932324, bem 

como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - O CANCELAMENTO das linhas de nº (65) 

8478-8474 e (65) 8477-9337; - CONDENAR a parte Ré a ressarcir o valor 

de R$ 515,15 (quinhentos e quinze reais e quinze centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – 

Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - 

CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-63.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010164-63.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por ZÉLIA BARBOSA GONÇALVES em desfavor de BRASIL 

TELECOM CELULAR S/A (OI MÓVEL). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha telefônica 

não contratada. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, recebeu correspondência de cobrança da 

requerida, com ameaças de negativação, referente aos nº (65)8478-8474 

e (65) 84779337, efetuando o pagamento a fim de, não ter seu nome 

negativado. Aduz que mesmo após o pagamento das cobranças 

indevidas, a requerida efetuou a negativação de seu nome em razão de 

suposto débito no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e 

sessenta centavos). Trouxe prova de suas alegações. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

alegações, sem sequer trazer histórico de utilização das referidas linhas, 

ou até mesmo prova de que os serviços foram contratados e utilizados 

pela autora. Verifica-se pelos inúmeros protocolos de ligação realizados 

pela requerente, bem como os pedidos de cancelamento realizados na 

própria loja da requerida na cidade de Cuiabá-MT, que está tentou de 

várias maneiras resolver administrativamente, contudo, não obteve 

sucesso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de 

seus serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes oriunda dos contratos nº 0005090610858499 e nº 21932324, bem 

como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - O CANCELAMENTO das linhas de nº (65) 

8478-8474 e (65) 8477-9337; - CONDENAR a parte Ré a ressarcir o valor 

de R$ 515,15 (quinhentos e quinze reais e quinze centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – 

Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - 
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CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010164-63.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por ZÉLIA BARBOSA GONÇALVES em desfavor de BRASIL 

TELECOM CELULAR S/A (OI MÓVEL). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito decorrente de linha telefônica 

não contratada. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, recebeu correspondência de cobrança da 

requerida, com ameaças de negativação, referente aos nº (65)8478-8474 

e (65) 84779337, efetuando o pagamento a fim de, não ter seu nome 

negativado. Aduz que mesmo após o pagamento das cobranças 

indevidas, a requerida efetuou a negativação de seu nome em razão de 

suposto débito no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e 

sessenta centavos). Trouxe prova de suas alegações. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, 

existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

alegações, sem sequer trazer histórico de utilização das referidas linhas, 

ou até mesmo prova de que os serviços foram contratados e utilizados 

pela autora. Verifica-se pelos inúmeros protocolos de ligação realizados 

pela requerente, bem como os pedidos de cancelamento realizados na 

própria loja da requerida na cidade de Cuiabá-MT, que está tentou de 

várias maneiras resolver administrativamente, contudo, não obteve 

sucesso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de 

seus serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. Não 

demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" (CDC, 

art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

peculiaridades do caso concreto, aos princípios da 
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proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes oriunda dos contratos nº 0005090610858499 e nº 21932324, bem 

como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - O CANCELAMENTO das linhas de nº (65) 

8478-8474 e (65) 8477-9337; - CONDENAR a parte Ré a ressarcir o valor 

de R$ 515,15 (quinhentos e quinze reais e quinze centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – 

Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - 

CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52255 Nr: 729-09.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Varela Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 Intimo as partes por meio de seus patronos constituídos para ciência de 

audiência REDESIGNADA para o dia 24 de Julho de 2018, às 10h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 898-98.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA -Comércio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Egídio ou Walter Egydio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Bernardo de Sousa - 

OAB:GO/10.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via Dje, para que manifeste acerca dos 

comprovantes de pagamento/depósito jungidos aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 262-35.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Ante o exposto julgo PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, e o faço 

com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, 

para condenar a requerida:a) a indenizar a requerente pelo prejuízo 

material suportado, no valor de R$ 14.385,00 (quatorze mil trezentos e 

cinquenta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

data do desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação;B) ao pagamento em favor da autora, a título de danos morais, do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros legais a contar de 22.06.2011, data da liminar de 

manutenção na posse.Condeno o requerido em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 

2º, e incisos do NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, 

caso seja beneficiária da justiça gratuita.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença 

publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45291 Nr: 1120-32.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Paes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Physioken do Brasil do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bortoni Ninis Emmerick 

- OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Eterna de Oliveira - 

OAB:11.982/GO

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus patronos constituídos, via Dje, da sentença de mérito prolatada 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21602 Nr: 111-40.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remy Velasco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora para manifestar-se apresentando os quesitos a 

serem respondidos pelo expert, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva, em favor do representado LUCAS RIBEIRO DA SILVA 

com a imposição das seguintes medidas cautelares, quais sejam (i) 

proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação com as 

vítimas, (ii) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja 

servido, onerosamente, bebida alcóolica, e (iii) proibição de ausentar-se 

da Comarca em que reside sem prévia e expressa autorização judicial e 

sem comunicar o lugar onde será encontrado, sob pena de serem 

decretadas outras medidas cautelares, bem como sua imediata prisão 

preventiva. Ciência ao Ministério Público.Intime-se, via DJe, a advogada do 

acusado do inteiro teor desta decisão.Prossiga-se com o cumprimento 

integral da decisão proferida às fls. 692/697.Intime-se e se cumpra, COM 

MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63879 Nr: 4527-41.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Inácio da Silva Junior, MARCIA RAQUEL 

TIMOTEO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 9. Isso posto e atendendo a determinação contida no Agravo, 

DETERMINO INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado via Dje, 

para que recolha as custas e despesas processuais no prazo máximo de 

05 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, sem 

prejuízo de outras sanções previstas no r. agravo.10. Escoado o prazo 

sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença – código 36. 11. Diversamente, se recolhida as custas e 

despesas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para 

que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais 

e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas adequadamente.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47538 Nr: 588-24.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Ferreira de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria 

da Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 593-12.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neirian Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Sem delongas, INDEFIRO o pedido de pág. 73, eis que até a presente 

data não há nos autos informações acerca da expedição do mandado de 

busca e apreensão.

II. Portanto, DETERMINO cumpra-se a liminar deferida a ref. 07 e demais 

providências, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 643-67.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto 

no art. 485, inciso I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 
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CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50515 Nr: 19-86.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. J. SILVESTRE CALÇADOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar José Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tais condições, por se verificar ausente pressuposto de existência, 

validade e regularidade da relação jurídica processual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, c/c 

o art. 354, ambos do CPC. Custas, se houver, pela parte autora.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 1395-73.2017.811.0026

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdJ, LdJS, TMdJRdS, EBdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...I. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça 

vindicado pela Requerente (inventariante), bem como ao Espólio, porque, 

em se tratando de inventário, as despesas processuais devem ser 

suportadas pelos bens do espólio e não pelos herdeiros individualmente, 

hipótese em que se revela indispensável a efetiva demonstração da 

impossibilidade material do espólio para arcar com as custas e despesas 

do processo.Nesse sentido, confira-se: (...).Na hipótese destes autos, 

insista-se, para além do expressivo valor do monte a ser transmitido, a 

Requerente, embora previamente intimada, não demonstrou a 

impossibilidade dos bens do espólio em suportar as custas do processo, 

tendo se limitado em declinar a impossibilidade dela (inventariante) em 

arcar com as despesas processuais, o que, evidentemente, não supre a 

falta, tampouco comprova a insuficiência do monte hereditário frente às 

despesas processuais.II. DEFIRO, todavia, ao Espólio, considerada as 

circunstâncias e peculiaridades deste caso concreto, o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, a ser realizado em até 4 

(quatro) prestações mensais e sucessivas.III. INTIME-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora para recolher de forma parcelada as despesas 

processuais, isto é, proceder ao recolhimento da primeira parcela em até 

10 (dez) dias úteis após sua intimação e das demais nos meses 

subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e consequente extinção processual.IV. Após o recolhimento 

da primeira prestação, voltem-me conclusos para processamento do 

inventário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48160 Nr: 914-81.2015.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Nunes Silva, Euripedes Nunes de Oliveira, 

Norailda Nunes Atsuta, Maria Nunes Venancio, Zilda Aparecida de Oliveira 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Francisca de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, Tânia 

Luzia Vizeu Fernandes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em detida análise dos autos, verifico que foram apresentadas as primeiras 

declarações, arrolando como bens deixados pelos de cujus, um imóvel 

rural e saldo em conta corrente n. 7.312-1, agência 1318-8.

Consta nos autos citação por edital de eventuais interessados, termo de 

compromisso, manifestação da Fazenda Pública Estadual e da União.

Em manifestação, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela intimação da 

inventariante para que junte os autos GIA-ITCD Eletrônica, o demonstrativo 

de cálculo feito pela SEFAZ/AGENFA e, se cabível, o comprovante de 

recolhimento do imposto, devendo inclusive ser incluindo eventual multa 

pelo atraso na abertura do processo. Requer, ainda, a intimação da 

Inventariante para providenciar a juntada aos autos da Certidão Negativa 

de Débitos Estaduais, expedida pela PGE-MT, indispensável no processo 

de inventário, não podendo ser substituída pelo espelho retirado na 

internet.

Com tais considerações, DETERMINO:

I. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação da Fazenda 

Pública Municipal e interessados.

II. INTIME-SE a inventariante CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos os documentos 

requeridos pela Fazenda Pública Estadual.

III. Em seguida, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para, querendo, 

manifestar-se em 05 (cinco) dias.

IV. Oportunize-se a manifestação do Ministério Público.

V. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente às últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49146 Nr: 1392-89.2015.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA/LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Fiuza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, DETERMINO:I. CERTIFIQUE-SE o decurso do 

prazo para manifestação da Fazenda Pública Municipal e interessados.II. 

INTIME-SE a inventariante CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA para prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 617 do CPC).Ainda, deverá ser intimada para 

colacionar aos autos os documentos solicitados pela Fazenda Pública 

Estadual, em 15 (quinze) dias.III. EXPEÇA-SE ofício a Receita Federal 

solicitando informações quanto a existência de débito em nome do de 

cujus.IV. Após, CITEM-SE o Ministério Público e a Fazenda Pública, 

manifestando-se sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que poderão ser 

aceitos pelos interessados, manifestando-se estes expressamente.V. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente às últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.VI. Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial e 

conclusos.VII. Após, tornem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 226-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abede Siqueira Batista
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos.

ANTECIPO a audiência anteriormente agendada para o DIA 11 (ONZE) DE 

MAIO DE 2018, ÀS 14H10MIN.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22512 Nr: 1030-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Alves Barbosa dos Santos, Vantuir 

Abrantes de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cézar Santos Reis - 

OAB:16185/E, Mariana Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 74, Intima-se a parte autora, na pessoa 

de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar-se e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21776 Nr: 285-49.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M Figueiredo, José Mauro Figueiredo Junior, 

Nilton José de Figueiredo, Ivanilda Gonçalves Lahr Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A-MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de decurso de prazo retro, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERNANDES SOARES (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000181-93.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo:1000182-78.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000183-63.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000184-48.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/07/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSIVANIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000185-33.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/07/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000186-18.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 
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da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LUIZ ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000187-03.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-85.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LARA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000188-85.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/07/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000189-70.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000190-55.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000191-40.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SANDOVAL DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000192-25.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000193-10.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BONFIM MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000194-92.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000195-77.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-62.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000196-62.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000197-47.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA APARECIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000198-32.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000199-17.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000200-02.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMILSON APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000201-84.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE RENATA PAULINO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000202-69.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000203-54.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000204-39.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000205-24.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000206-09.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000207-91.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE LUZIA MUNIZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000208-76.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000209-61.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000210-46.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/07/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000211-31.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:1000212-16.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000213-98.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 23/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75516 Nr: 1835-43.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29684 Nr: 360-72.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALGUEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETH JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308, JANAINA SERAFINI - OAB:9.582-MT

 Vistos etc.

O pedido retro já foi devidamente apreciado no bojo dos autos 29685.

Assim, cumpra-se a sentença de fls. 307/310.

Certificado o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, 

desapense-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55002 Nr: 1550-89.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL VARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 69, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75525 Nr: 1843-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RUBENS GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher as custas judiciais conforme 

certidão do distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a complementação da diligência, 

visto que para cumprimento de mandado de busca e apreensão a 

diligência é feita por 2 oficiais de justiça e foi recolhida anteriormente 

apenas uma diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 361-57.2006.811.0088

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALGUEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETH JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308

 Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela parte credora. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.Intime-se o requerido/executado para o pagamento do 

débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do 

processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo 

de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil.Advirta-se, ainda, que o pagamento no 

prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase 

de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido 

eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão 

pela qual poderão ser descontadas no momento do depósito.Caso ocorra 

pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá 

quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de 

sentença. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29683 Nr: 359-87.2006.811.0088

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 702 de 832



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETH JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALGUEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a sentença retro (fls.442/455), certificado o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o 

processo com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50543 Nr: 1270-89.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao 

denunciado Edson André Schorr, quando da concessão da liberdade 

provisória.

 Aduz o denunciado que não conseguirá cumprir com as condições 

impostas por este Juízo quando da concessão da liberdade provisória, 

uma vez que por causa do seu trabalho está sempre em trânsito, inclusive 

viaja para outros Estados da Federação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido do réu, uma vez que não juntou documentos comprobatórios do 

alegado.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido do denunciado não veio 

acompanhado de nenhum documento comprobatório.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, o indeferimento 

do pedido é à medida que se impõe.

Ante exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares 

impostas ao réu Edson André Schorr.

Por outro lado, defiro o pedido de comparecimento do denunciado no Juízo 

da Comarca de Embu das Artes/SP, devendo ser expedida carta 

precatória para fiscalização das medidas cautelares impostas ao 

denunciado naquela Comarca.

No mais, HOMOLOGO a desistência das partes das oitivas das 

testemunhas Patrícia de Lima Moreira e Leidiane Cristina Oliveira Silva.

 Quanto à testemunha PM Roberto Carlos de Souza Cruz, é do 

conhecimento deste Juízo que este não reside mais nesta Comarca. Desta 

forma, determino que a Secretaria certifique o atual endereço da referida 

testemunha e expeça-se carta precatória para sua oitiva.

Expeça-se, ainda, carta precatória para o interrogatório do acusado, no 

endereço declinado às fls.130.

Por fim, considerando que a expedição de carta precatória não suspende 

a instrução, determino a intimação das partes para apresentarem as 

derradeiras alegações, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 538-40.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a indicação da Secretaria Municipal de Saúde, nomeio para a 

realização da perícia médica o médico Dr. ALCIMAR BEZERRA SOARES, 

que para o desempenho de sua função poderá utilizar-se de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes – 473,§3º, CPC.

Fixo, de imediato, o prazo de 60 (sessenta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (CPC, art. 477, caput), que poderá ser prorrogado pela metade por 

motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo (CPC, art. 

477).

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, 

§ 3º -, esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da 

Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 305/2014-CJF.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF e sendo possível ultrapassar 

em até 3 (três) vezes o valor fixado na Tabela V, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.

Diante disso, DETERMINO:

a) a intimação do perito, com as advertências legais (CPC, arts. 157 e 

158), inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.

b) a intimação das partes, por meio dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que indiquem assistente técnico e/ou apresentem quesitos, em 

15 dias (art. 465, CPC).

c) apresentado (s) no prazo acima fixado ou já existente (s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos.

d) estabelecido e informado pelo perito, data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes 

para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, volte-me concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 766-13.2013.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MONTEIRO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 17200

 Intime-se o exequente para que apresente memória de cálculo dos 

valores devidos, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 182-38.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 703 de 832



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Devolva-se para secretaria para juntada de petições pendentes. Após, 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20979 Nr: 323-38.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EEGDS, SGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A, Marcelo 

Coelho - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte Exequente, na pessoa de sua advogada, para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23029 Nr: 737-02.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE/MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A ANTANA ROBERTO - ME, CARLOS 

GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente na pessoa do seu advogado para que se manifeste 

no prazo de 5 (cinco) dias a cerca da juntada de correspondência 

devolvida fl. 166, visto que a parte executada etava ausente para 

intimação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20200 Nr: 885-81.2007.811.0100

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14.109-RS, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Mariana Francisca de Souza 

Sanches - OAB:10938/MT

 INTIMO a parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, ante a juntada de correspondência 

devolvida fls. 135/136.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42046 Nr: 658-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR LUIZETTO SAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE MARIA LUIZETTO SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO FERNANDES 

- OAB:/SP 68286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória para avaliação de bem, conforme 

finalidade descrita às fls. 04.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 - Cumpra-se na forma deprecada.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 1228-42.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 1228-42.2010.811.0110, Protocolo 

26205, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 328-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSE & ASSMANN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA 

TESSARO RODRIGUES, MILLENA CIRINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O advogado subscritor da petição de fls. 72/74, documentos repetidos às 

fls. 75/80, informa que entrou em contato com o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, na Conta Única, e regularizou a situação das custas; 

juntando uma certidão de não distribuição da Comarca de Querência/MT.

Desta feita, certifique se a situação das custas foi regularizada e, caso 

positivo, voltem-me os autos conclusos, incontinenti, para análise da 

liminar.

 Caso ainda haja pendência nas custas, intime-se o autor para 

regularização, no prazo de 05(cinco) dias.

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1036-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA, ANTONIO SERGIO 

AGUIAR TEIXEIRA, ANTONIO CANDIDO DA SILVA, CLAUDIOMIRO 

JACINTO DE QUEIROZ, VALDIR ARAUJO DOS REIS, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR, ALAN EDUARDO SILVA, RUBENS BARBOSA DOS 

SANTOS, DORALINA RIBEIRO FRANÇA, ALCENIR DOMINGOS DOS 

SANTOS, RONALDO PEREIRA DA CRUZ, JACKSON LINO COELHO, 

DANILO LIMA FERREIRA, JOSELINO FORTUNATO, CLAUDIOMIRO 

SENHORATI, MANOEL INÁCIO TRINDADE DE SOUZA, RAIMUNDO BISPO 

DA SILVA, ROSINEIDE SOUZA DA SILVA, VILMA LINO COELHO, ADÃO 

LOPES, SEMAIA FERREIRA DA SILVA, GABRIEL SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT
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 Autos n. 1036-97.2014.811.0101 (Id. 83932) Vistos. 1. (...) 3. Fixo como 

pontos controvertidos: a) a quem pertence a posse; b) se houve esbulho; 

c) o tempo da posse; d) existência de benfeitorias; e) se houve danos 

materiais devido ao esbulho; f) se a estrada destacada nos pontos 4 a 16, 

16-17, 17-23, do mapa 02 de fl. 778, pertence ao lote São Paulo ou São 

José; g) e se nesses pontos, há incidência de terras públicas ou é de 

domínio privado. 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Para 

prova testemunhal, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 06 de junho de 2018, às 14:00 horas. 5.1 As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob 

pena de PRECLUSÃO. (...) 6. Como prova pericial nomeio Sr. Everton 

Valdomiro Pedroso Brum, inscrito no CREA sob o nº 2200176058, para 

proceder ao exame pericial. O Perito nomeado deverá apresentar proposta 

de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da perícia, 

no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC. Os honorários 

serão rateados pelas partes, nos termos do artigo 95 do CPC. O perito 

deverá responder os quesitos “f” e “g” dos pontos controvertidos. As 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes técnicos e 

formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º). (...) Considerando que a liminar 

foi cumprida corretamente, conforme determinação judicial proferida às fls. 

833/834, a qual havia determinado o cumprimento da liminar nos lotes que 

estavam acondicionados nos pontos 11 a 15 da fl. 778 e na demais área 

que faz parte do Lote São Paulo, defiro o pedido do autor em determino o 

REVIGORAMENTO DA LIMINAR concedida às fls. 296/299 e 833/834 em 

favor do Requerente. Expeça-se mandado de revigoramento de liminar. 

(...) Cláudia, 20 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51031 Nr: 410-54.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 Autos n. 410-54.2009 (Id. 51031)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réus: JOÃO BATISTA LODI RISSINI

Vistos.

1. Recebo os recursos de apelação de fls. 139/146.

2. Intime-se a parte recorrida (defesa) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo legal.

3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80043 Nr: 337-77.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT, THALINE SAMARY VIEIRA ELISIÁRIO - OAB:OAB/MT 

15.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 337-77.2012(Id. 80043)

Execução de Alimentos

Exequente: FRANCIELI SCHMEING

Executado: VANDERLEI MULLER

Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de execução de alimentos proposta por FRANCIELI SCHMEING em 

face de seu genitor VANDERLEI MULLER, em que pleiteia o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso no valor total de R$ 6.155,56 (seis mil, cento 

e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos. Juntou documentos 

às fls. 08/14.

A inicial foi recebida (fl. 16).

 O executado não foi citado, uma vez que não foi localizado (fls. 21/22 e 

33/34).

Intimada a se manifestar nos autos, a exequente se manteve inerte (fls. 

41).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando a inércia da parte Autora, pois mesmo intimada deixou de 

promover as diligências necessárias, abandonando o feito por mais de 30 

dias, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, devendo ser observado que é beneficiária da 

justiça gratuita.

 P.R. Intime-se somente a exequente.

 Oportunamente, arquivem-se.

Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83583 Nr: 799-63.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº799-63.2014 (Id. 83583)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: ELIANE DE OLIVEIRA DIEL

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 470-22.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. P. MADEIRAS LTDA - ME, ANDRÉ TITTON, 

MAURÍCIO TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 470-22.2012 (Id. 80160)

Execução de título extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S/A

Executado: H.C.P. MADEIRAS LTDA – ME, ANDRÉ TITTON e MAURÍCIO 

TITTON

Vistos.

1. Indefiro o pedido retro, uma vez que o executado foi citado às fls. 

60/61.

2. Intime-se novamente o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Diligências necessárias.
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Cláudia, 20 de Abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43990 Nr: 81-18.2004.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA E MADEIRAS INELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Autos nº81-18.2004 (Id. 43990)

Execução Fiscal

Exequente: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

Executado: AGROPECUÁRIA E MADEIRAS INELO LTDA

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 217-34.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira, SÉRGIO DALMASO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSEL ALEXANDRE 

BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.Custas pela parte executada, conforme pactuado, as quais já foram 

recolhidas pela exequente. Indefiro o pedido para oficiar o DETRAN e o CRI 

competente para que procedam a baixa das averbações premonitórias, 

conforme solicitado no item “8” do acordo, uma vez que é ônus da parte 

autora fazê-lo já que foi a responsável pela inclusão das restrições. P.R.I. 

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 20 de abril de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54485 Nr: 1063-85.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA BENASSI RIBEIRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG, CONSIGNUM - GESTÃO DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400, Daniela Marques Batista 

Santos - OAB:108354/MG, ILMO GNOATTO - OAB:MT4941, Renan de 

Souza Campos - OAB:14455-B/MT, Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:OAB/MT4.531

 Autos n. 1063-85.2011 (Id. 54485)

Cumprimento de sentença

Requerente: POLIANA BENASSI RIBEIRO DE SOUZA LEITE

Requerido: BANCO BMG e CONSIGNUM - GESTÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 318, a parte Requerida informou aos autos que realizou deposito 

judicial do valor de R$ 5.237,89 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e 

oitenta e nove centavos), a título de cumprimento de sentença, 

requerendo, por fim, a extinção do processo ante o cumprimento integral 

da obrigação.

 A parte Autora concordou com o valor e requereu o seu levantamento a 

ser transferido na conta do causídico, posteriormente o arquivamento do 

feito (fls. 321).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o disposto no art. 771 do Novo Código de Processo Civil, 

ante a concordância pela parte Exequente do valor de R$ 5.237,89 (cinco 

mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), nos termos 

do artigo 526, §3º do NCPC, julgo cumprida a sentença com relação a esta 

demandada, e consequentemente determino a extinção do feito.

 Expeça-se Alvará, em nome do patrono da Exequente para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial (fls. 320).

Arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82884 Nr: 228-92.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING DE TEIXERA 

- OAB:15316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Autos n.228-92.2014 (Id. 82884).Vistos. 1. De plano, indefiro o pedido de 

utilização de prova emprestada do processo nº 239-92.2012 (código 

54780), pois apesar de se tratar de oitiva da mesma testemunha arrolada 

nestes autos, entendo que pode ser prejudicial ao próprio autor, uma vez 

que naqueles autos as perguntas foram feitas especificamente quanto 

aos fatos relacionados ao autor daquele processo, sendo necessária 

nova oitiva para saneamento deste feito.2. (...)3. Fixo os seguintes pontos 

controvertidos, quanto à matéria fática: a) o horário de trabalho do 

requerente; b) se há periculosidade no local do trabalho; c) se houve 

solicitação de auxílio transporte pela via administrativa e posterior recusa 

do ente requerido.4. Defiro a produção de prova documental e oral, 

ressaltando que a prova documental consiste na entrega de qualquer 

documento que possa elucidar o fato controvertido pelas partes. 5. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 15:00 horas.5.1 Intime-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal. 5.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 

357, § 6º do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe 

aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. 

Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia 

do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na desistência 

da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).5.3 Depreque-se a oitiva no caso de 

testemunhas arroladas fora da comarca, devendo ser informado o Juízo 

Deprecado que caberá à parte que arrolou a testemunha providenciar o 

seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 80739 Nr: 1080-87.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1080-87.2012 (Id. 80739)

Cumprimento de Sentença

Requerente: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Requerido: CHARLES DILL ME

Vistos.

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922, do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor.

 Neste sentido:

“Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se aplicando à hipótese o 

art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão seja prolongada pelo 

tempo necessário ao cumprimento da obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 

60/62, maioria, 67/214).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes às fls. 

60/61.

 Considerando que o prazo para a suspensão foi ultrapassado, intime-se o 

requerente a fim de informar se o acordo foi cumprido, para posterior 

extinção dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de Abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82131 Nr: 1321-27.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves De Sousa - 

OAB:7.397

 Autos n. 1321-27.2013 (Id. 82131)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o 

advogado constituído do réu não apresentou as razões do recurso de 

apelação, em que pese a devida intimação por publicação oficial (fls. 

151/152).

Assim, intime-se novamente para que o réu, por meio de seu advogado 

constituído, apresente as razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de 

desconstituição por ausência de defesa técnica e aplicação de multa de 

10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 265 do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Ética da 

OAB/MT para apurar falta disciplinar, a teor do artigo 34, XI da Lei n. 

8.906/1994: “abandonar causa sem justo motivo ou antes de decorridos 

dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Caso a defesa permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para 

que constitua advogado de sua confiança para apresentar a peça 

referida, no prazo de 08 (oito) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, 

dica desde já nomeado o Defensor Público atuante na Comarca para 

apresentação das razões de apelação, no prazo legal.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de Abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48169 Nr: 801-77.2007.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI VALENTIM VIEIRA, GENILSON 

BARROS LEITE DOS SANTOS, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:OAB/MT 9.546-A, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: a) 

ABSOLVER os réus LUCINEI VALENTIM VIEIRA e MARIA OLIVEIRA DE 

SOUSA quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) 

DESCLASSIFICAR o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 

capitulado na inicial acusatória, devendo o réu GENILSON BARROS LEITE 

DOS SANTOS ser julgado pela prática do delito previsto no artigo 28 de 

mesma lei e, c) ABSOLVER os acusados das penas do artigo 35 da Lei n. 

11.343/06, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.(...) 

.Cláudia, 20 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99771 Nr: 3207-22.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 (...) Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo 

concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos 

pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável está nos 

próprios descontos na aposentadoria, uma vez que a autora necessita do 

seu benefício previdenciário para sobreviver, mormente por tratar-se de 

pessoa idosa e de pouca instrução e os descontos supostamente 

indevidos causam-lhe prejuízos de seu próprio sustento. Por derradeiro, 

não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja 

constatada (ao final da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela 

parte requerida, a inclusão poderá ser refeita às custas do autora e sem 

qualquer ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Portanto, melhor 

e mais prudente que se aguarde o retorno da perícia anteriormente 

designada, bem como da resposta do ofício enviado ao Banco Bradesco 

com espoco de se comprovar a veracidade das alegações da parte 

autora. Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, 

determinando que a parte requerida SUSPENDA os descontos 

provenientes do empréstimo nº 558708561, firmado em 06.02.2015, no 

valor de R$ 4.779,97, parcelado em 60 vezes de R$ 148,00, realizado 

junto à aposentadoria da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior 

decisão deste Juízo. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 

537, do Código de Processo Civil). 2. Intime-se a parte requerida da 

presente decisão. 3. Ciência à Defensoria Pública. 4. No mais, cumpra-se 

a decisão proferida em audiência de instrução. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 800-53.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIZIO ANTÔNIO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:OAB/MT 10.089-A

 Vistos.1. (...).2. Fixo como pontos controvertidos: a) a comprovação da 

conduta culposa imputada ao Réu; b) a comprovação do nexo causal 

entre a eventual conduta e o resultado danoso; c) a existência de danos 

materiais e dano moral difuso e sua mensuração.3. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).4. Como prova documental, determino que seja 

oficiado o IBAMA para informar aos autos qual o tamanho da área 

desmatada do imóvel rural descrito na inicial até a data de 09.07.2003, no 

prazo de 15 (quinze) dias. OFICIE-SE. 5. Ainda, determino a prova pericial 

nos seguintes termos: A) Nomeio o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, 

inscrito no CREA sob o nº 2200176058, para proceder ao exame pericial. 

O Perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários, bem como 

indicar dia, hora e local para o início da perícia, no objetivo de atender o 

disposto no artigo 474 do CPC. Os honorários serão rateados pelas 

partes, nos termos do artigo 95 do CPC.B) As partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarão assistentes técnicos e formularão quesitos (CPC, 

art. 465, §1º). C) O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for 

intimado para dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput). D) 

Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura 

indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). E) Intime-se o perito para 

apresentar estimativa de seus honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de novo perito.6. Após a realização de perícia, acaso seja 

necessária produção de prova oral, será designada audiência de 

instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52560 Nr: 541-92.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NOGUEIRA DE ASSIS GAYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos.1. (...).2. Fixo como pontos controvertidos: a) a comprovação da 

conduta culposa imputada ao Réu; b) a comprovação do nexo causal 

entre a eventual conduta e o resultado danoso; c) a existência de danos 

materiais e dano moral difuso e sua mensuração.3. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).4. Determino a prova pericial nos seguintes 

termos: A) Nomeio o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, inscrito no 

CREA sob o nº 2200176058, para proceder ao exame pericial. O Perito 

nomeado deverá apresentar proposta de honorários, bem como indicar 

dia, hora e local para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto 

no artigo 474 do CPC. Os honorários serão rateados pelas partes, nos 

termos do artigo 95 do CPC.B) As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarão assistentes técnicos e formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º). 

C) O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para dar início 

aos trabalhos (CPC, art. 465, caput). D) Apresentado o laudo em Cartório, 

os assistentes técnicos porventura indicados pelas partes deverão, 

querendo, apresentar seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, § 1º). E) Intime-se o perito para apresentar estimativa de seus 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.Havendo escusa (CPC, art. 467), 

voltem-me os autos conclusos para nomeação de novo perito.5. Após a 

realização de perícia, acaso seja necessária produção de prova oral, será 

designada audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86738 Nr: 962-09.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais Id 86738

Ação de Busca e Apreensão

Vistos.

1. Intime-se a parte autora para trazer aos autos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, o demonstrativo atualizado do débito nos termos 

da decisão proferida em 20.07.2015, na medida em que a planilha 

apresentada na referência 15 é incompreensível àqueles que não 

possuem conhecimento do sistema bancário “LPCL”, bem como não é 

possível aferir qual o número de parcelas, o valor pago pela parte 

requerida e quais as parcelas vencidas e vincendas.

2. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100303 Nr: 7-70.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARQUES DA ROSA, KARINA 

MARQUES DA ROSA, JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, 

ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, MARCOS VINICIUS BORGES - OAB:21927/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição de testemunha - Autor Luan Klepacki, à Comarca 

de Sinop/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado dos(as) partes 

acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54492 Nr: 1070-77.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 para manifestação da parte requerida até 02/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81446 Nr: 601-60.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILI BERWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ROCHA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, conforme petição/cálculo de fls. 263/265, a 

título de cumprimento de sentença, sob pena de não o fazendo, incidir 

multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82524 Nr: 1717-04.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DUTRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Besold - 

OAB:17545-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, conforme cálculo de fls. 96/97, a título de 

cumprimento de sentença, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102140 Nr: 985-47.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO, TÂNIA MARA MATTOS 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XÊNIA MICHELE ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 26 de junho de 

2018, àas 09:00 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102264 Nr: 1038-28.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ABREU VERAS 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 17.235/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GABRIELA VASQUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MS17.268

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 20 de junho de 

2018, às 09:15 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102049 Nr: 928-29.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PONTES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Leme Antônio - 

OAB:12.613 -B

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 20 de junho de 

2018, às 09:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 926-59.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TERUO KASSAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA 

HERANI - OAB:, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:OAB-MT 2544-A, 

WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de junho de 

2018, às 13:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão,

 4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 1367-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONDO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(s) advogado(s) do exequente 

para averbar a penhora nas matrículas dos imóveis, devendo arcar com 

tal ônus, bem como apresentar manifestação acerca da avaliação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 1367-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONDO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 506-2008. 811.0101 (Id. 50413)

Ação execução de Título Extrajudicial

 Exequente: JONES MASCARELLO

Executado: JACONDO BEDIN

 Vistos.
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1. Nos termos do art. 841, do CPC, formalize por termo a penhora 

realizada, intimando-se o executado, bem como seu cônjuge se tiver, da 

penhora realizada, constituindo-se depositário dos bens, bem como da 

avalição feita.

 2. Intime-se o exequente para averbar a penhora nas matrículas dos 

imóveis, devendo arcar com tal ônus, bem como apresentar manifestação 

acerca da avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Sem prejuízo dos itens anteriores, paute-se audiência de conciliação.

 4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 31 de janeiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81565 Nr: 1847-45.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Ofício n.º 63/2018-GAB prestando informações ao Habeas Corpus n.º 

1003907-56.2018.8.11.0000.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61914 Nr: 306-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 27/06/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

Por fim, à SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu 

e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, 

SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve 

o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Cotriguaçu/MT, 20 de 

abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 753-12.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de abrir vista ao Representante do Ministério 

Público para que se manifeste quanto ao teor da certidão de ref. 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65571 Nr: 479-82.2015.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITORAL NORTE COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR os advogado da parte Autora e 

Requerida do ínicio do prazo para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79695 Nr: 816-66.2018.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora 

para emendar a inicial conforme decisão de Ref 05

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 2030-29.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER GWIAZDECKI, REGINA GWIAZDECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CARDIF 

DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora 

para IMPUGNAR a contestação no prazo Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61581 Nr: 1319-97.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO NUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 20/06/2018, às 

11h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

IMPORTANTE PONTUAR QUE SERÁ CONSIDERADA COMO CONSTITUÍDA 

A DEFESA, CONSIDERANDO A PROCURAÇÃO JUNTADA. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 
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para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);3.DEVE A DEFESA SE ATENTAR 

PARA A NECESSIDADE DE INDICAR OS ENDEREÇOS das TESTEMUNHAS 

em até 20 dias antes da audiência (ou trazê-las no dia), com a 

consequência de NÃO REALIZAÇÃO das oitivas. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80100 Nr: 1042-71.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUSSI CRISTINE TOMASONI FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação Declaratória Negativa de Débito c/c 

Anulação de Inscrição Indevida c/c Indenização por Danos Morais Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela” ajuizada por Marlussi Cristine 

Tomasoni Fischer contra Lojas Avenida LTDA.

Primeiramente, verifica-se que a parte-autora endereçou a petição inicial 

ao Juizado Especial Cível desta Comarca, contudo, a petição foi 

protocolada no Juízo da Vara Única.

Sobre isso, salienta-se que o correto endereçamento é um requisito 

essencial de toda petição inicial, tendo em vista que se trata de critério de 

competência, em razão do valor da causa, da matéria discutida ou da 

competência funcional dos órgãos que compõem o Poder Judiciário.

Ademais, verifica-se na Inicial que não houve requerimento para a 

concessão de assistência judiciária gratuita, tampouco houve o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, embora conste junto 

aos anexos a declaração de hipossuficiência, conforme certificado pela 

Gestora da Central de Distribuição.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. ESPECIFICAR se pretende que a demanda seja processada e julgada no 

Juizado Especial Cível ou no Juízo da Vara Única, devendo corrigir, se 

necessário, o endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do CPC);

2. REQUERER o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, 

o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 20 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 3482-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 383-67.2015.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER, GRB, SRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISANGELA RODRIGUES, Cpf: 

05006571144, Rg: 2487817-0, Filiação: Sebastiana Rodrigues dos Santos, 

data de nascimento: 06/11/1992, brasileiro(a), convivente e atualmente em 

local incerto e não sabido MARCOS ROBERTO CARNEIRO BARBOSA, Cpf: 

02577953160, Filiação: Francisca Carneiro Barbosa e Gilberto Cassandre 

Barbosa, data de nascimento: 29/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Juruena-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOTrata-se de Petição 

denominada “AÇÃO DE ALIMENTOS C/C MEDIDA LIMINAR DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS” ajuizada por Gabriel Rodrigues Barbosa, representado por 

sua genitora Elizangela Rodrigues, contra Marcos Roberto Carneiro 

Barbosa, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial, 

documentos.Fixaram-se alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo 

vigente à época (ref. 03), correspondendo ao valor de R$262,66 

(duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis).Devidamente citado, 

o requerido deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos autos (ref. 

14).Decretou-se a revelia do requerido (ref. 26). Ademais, designou-se 

audiência de instrução.Em audiência, a parte-autora pugnou pela 

procedência do pedido, isso para condenar o requerido ao pagamento de 

1/3 do salário mínimo vigente a título de alimentos.No mesmo ato, o 

Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido.É o relatório.II 

FUNDAMENTO Incialmente, ressalta-se que as verbas alimentares são 

indispensáveis à formação e desenvolvimento do alimentando, além do 

que constituem direito inerente e indisponível do infante, e dever 

incontestável dos genitores, nos termos do artigo 227, caput, da 

Constituição Federal, transcreve-se:Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.O dever dos pais de assistir 

os filhos menores, de matriz constitucional (art. 229, do CF/88), deriva do 

próprio poder/dever familiar, sendo presumidas as necessidades 

alimentares da criança e do adolescente.Atento ao que dispõe a norma do 

art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos de 

modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as 

necessidades dos filhos menores e os recursos de seu pai.Ressalta-se 

que a obrigação alimentar concerne à própria vida e subsistência das 

pessoas e origina-se de três pressupostos: o parentesco, a necessidade 

do alimentando de ser sustentado e a possibilidade de fornecer alimentos 

por parte do obrigado.Nota-se, pois, que estão presentes no caso 

versado todos os requisitos da obrigação alimentar: parentesco, 

necessidade e possibilidade.O requerido é pai do menor (fl. 08). Da mesma 

forma, ficou demonstrada a necessidade do alimentando, haja vista sua 

incapacidade civil e precária condição financeira.Não houve comprovação 

de renda por parte do requerido.Assim, entende-se razoável fixar a 

obrigação alimentar em valor correspondente a 1/3 do salário mínimo 

vigente (R$312,00).III DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, a fim 

de CONDENAR o requerido ao pagamento definitivo do valor 

correspondente a 1/3 por cento do salário mínimo vigente (R$312,00), a 

título de alimentos, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) 

de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta sentença.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 
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do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. IV 

DISPOSIÇÕES FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS, OAB/MT 

9.659-B, o valor de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, À CONTADORIA 

para cálculo de custas, intimando-se o requerido para pagamento, 

procedendo-se, em caso de inércia, de acordo com os arts. 574 e ss. Da 

CNGC. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 04 de 

dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 17 de janeiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33295 Nr: 1030-72.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPortanto, ABSOLVE-SE SUMARIAMENTE o 

acusado quanto ao primeiro fato (vítima Vanderli). Por fim, o art. 399 do 

CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/06/2018, às 13h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o 

interrogatório do réu. Por fim, à SECRETARIA para:1.CIÊNCIA ao Ministério 

Público, inclusive para fins recursais quanto à absolvição sumária do 

acusado quanto à parte da Denúncia;2.Havendo testemunhas residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 

222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o 

PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes 

da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu 

e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, 

SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve 

o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Cotriguaçu/MT, 22 de 

abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76329 Nr: 3049-70.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WILSON ANTÔNIO NODARI, LAURA MARIA 

CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI LUIZ SCHOENBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67706 Nr: 90-63.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENI GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,37 ( Quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 15. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 384,87 ( Trezentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), para o recolhimento das custas e R$ 132,50 ( 

Cento e trinta e dois e cinquenta centavos), para fins da guia de Taxas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67583 Nr: 39-52.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIUMENDES MUSGO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LONGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.910,20 (Quatro mil e novecentos e dez reais e vinte centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 38. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 2. 455,10 ( Dois mil e quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e dez centavos), para o recolhimento das custas e 

R$ 2. 455,10 ( Dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez 

centavos) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68116 Nr: 288-03.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 20. Este valor deverá ser 

lançado para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 1141-46.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 45. Este valor deverá ser 

lançado para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71263 Nr: 2304-27.2016.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAPOSO DE OLIVEIRA, GERALDA LUIZ 

DE OLIVEIRA, GENIVALDO GONÇALVES DA SILVA, ANTONIO ALFREDO 

DA ROCHA, JANETE SOARES DA SILVA, CREUZA DE JESUS ROCHA, 

OUTROS ACUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO - 

OAB:OAB/RJ 74.802, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:OAB/MT 

14.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informem se pretendem produzir outras provas, 

especificando-as, ou se desejam o julgamento imediato, no mesmo 

prazo;a.Salienta-se que o silêncio significará desinteresse em produção 

probatória;b.CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a 

finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 

370, parágrafo único, do Código de Processo Civil2.Certificado o decurso 

de prazo, com ou sem manifestação, conclusos.Intimar.Cumprir.Serve 

cópia do presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73314 Nr: 959-89.2017.811.0099

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON AFONSO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a restituição do revolver calibre 22, nº. 

990624, Marcas Taurus. Por fim, à SECRETARIA para:1.Transitada em 

julgado a decisão (art. 593, II, CPP), ARQUIVAR, INSERINDO LEMBRETE no 

PROCESSO PRINCIPAL e MANTENDO este procedimento VINCULADO ao 

processo principal2.INTIMAR o requerente;3.Ciência ao Ministério 

Público.Serve cópia da presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

isso em virtude da necessária celeridade em razão do tema.Cotriguaçu, 23 

de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 679-65.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS-V", ALDS-V"dC, MBN, NJDP-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 Tendo em vista a extensão da sentença, não é possível a inserção de 

seu conteúdo completo neste espaço. Por isso, segue apenas o 

Dispositivo, sendo anexada uma cópia digitalizada da sentença integral.

 [...] III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:

i. 1º Fato: ABSOLVER Neacir (art. 386, II, do CPP);

ii. 2º Fato: DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto a Neacir (art. 107, 

IV, do Código Penal);

iii. 3º Fato: CONDENAR Marinho Brandão Neto pela prática de condutas 

(por duas vezes, em continuidade delitiva) tipificadas como infração penal 

pelo art. 217-A do Código Penal;

iv. 4º Fato: CONDENAR Marinho Brandão Neto pela prática de conduta 

tipificada como infração penal pelo art. 217-A do Código Penal;

v. 5º Fato: ABSOLVER Antônio Lopes (art. 386, I, do CPP);

vi. 6º Fato: ABSOLVER Antônio Lopes (art. 386, II, do CPP);

vii. 7º Fato: ABSOLVER Antônio Lopes (art. 386, II, do CPP);

viii. 8º Fato: ABSOLVER Adelino (art. 386, II, do CPP);

ix. 9º Fato: DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adelino (art. 107, IV, 

do Código Penal);

x. 10º fato: EXTINGUIR o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela 

falta de condição de procedibilidade.

 [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60416 Nr: 154-15.2012.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Incialmente, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 e 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:
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? As próprias questões de mérito;

? Comprovação do binômio necessidade/possibilidade do alimentante.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (depoimento 

pessoal do requerido e oitiva de testemunhas), de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 21.05.2018 às 10h30min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca, ocasião em que 

serão ouvidas as partes e testemunhas eventualmente arroladas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes (endereço da requerente à fl. 43; endereço do 

requerido à fl. 42) para a referida audiência, atentando-se ao artigo 455 do 

CPC; OBS.: como há indicação de depoimento pessoal, as partes também 

devem ser intimadas pessoalmente;

1. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência;

2. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público para, inclusive, comparecer à 

audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 566-09.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:23573/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 27/06/2018, às 

18h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. Por fim, 

à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Precatória para a oitiva da testemunha 

Rafaela (endereço mencionado na fl. 34);2.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, 

o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Cotriguaçu/MT, 23 de abril de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25766 Nr: 1191-24.2005.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUFINO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:174974, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAImportante ressaltar que foram feitas 

pesquisas no INFOJUD visando ao encontro dos endereços das 

testemunhas (data do suposto fato muito distante), encontrando-se 

alguns, mas não da testemunha José Marciano Ferreira (ou Ferriera). Por 

fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 28/06/2018, às 14h30min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), e também 

o interrogatório do réu (se comparecer, pois residente em Juína). Por fim, à 

SECRETARIA para:1.EXPEDIR PRECATÓRIA para JUÍNA, isso 

para:a.INTIMAR o acusado da audiência (podendo se fazer presente para 

o interrogatório), conforme endereço na Carta que de lá 

retornou;b.PROCEDER ao INTERROGATÓRIO do acusado (para data 

posterior a 29/06/2018) e a depoimentos com testemunhas (conforme 

documentos ora juntados);2.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Cotriguaçu/MT, 23 de abril 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64721 Nr: 53-70.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUZ LOPES, CARLOS 

FERREIRA DA CRUZ, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 16.206E, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, 

EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781, HERALDO FELIPE DE 

FARIA - OAB:OAB/TO 3.874, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a Defesa dos requeridos sobre o 

encontro de endereço das testemunhas, informando que não há mais 

alternativas de procura.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53914 Nr: 459-87.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Loss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte 

autora, para, no prazo legal, manifestar acerca da juntada de certidão do 

Oficial de Justiça de ref.16..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 709-23.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenora Martins Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 709-23.2018.811.0034
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Código nº 54504

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32314 Nr: 1014-80.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Fernandes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime as partes que os autos encontram-se com 

vista para que tomem ciência de seu retorno a este Juízo bem como do 

acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 299 Nr: 8-68.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:8.844/RS

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para comparecer na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca, para retirar a Carta Precatória a 

ser distribuída na Comarca de Diamantino/MT, devendo comprovar nos 

autos sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10926 Nr: 769-11.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcélio de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 03 (três) atos (penhora, avaliação e intimação) da parte e que as 

guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39328 Nr: 1243-69.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNP, KVPdSrJNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Vistos etc.

Vieram-me os autos para manifestar acerca do Ofício nº347/2018, oriundo 

da Terceira Vara Criminal de Jaciara/MT, o qual solicita o recambiamento 

do executado.

Todavia, esclareço que o executado possui residência fixa na Comarca de 

Jaciara/MT, tanto é, que o mandado de prisão foi cumprido na residência 

deste, conforme consta do Boletim de Ocorrência de Ref. 136.

 Ademais, não se pode perder de vista, que a prisão é de natureza civil em 

razão de débitos alimentares, cujo prazo máximo da custódia é de 60 

(sessenta) dias, conforme disposto no Art. 528, §3º, do CPC.

 Assim sendo, considerando o caráter excepcional da prisão, bem como 

que o executado reside na cidade em que esta custodiado, entendo ser 

mais benéfico a ele permanecer preso na Cidade de Jaciara/MT.

Por esses motivos, determino seja expedido ofício à Comarca de 

Jaciara/MT, solicitando vaga para a permanência do executado pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Às providências.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12740 Nr: 414-30.2011.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nikolas Hiyuji Rosa Sassagima rep/ por Lucinéia 

Cristiane Rosa Sassagima, Nicole Harumy Rosa Sassagima rep/ por 

Lucinéia Cristiane Rosa Sassagima, Lucinéia Cristiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17.201-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida, através de seus advogados para, que no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o depósito dos honorários periciais nos 

presentes autos, no valor respectivo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), sob pena de preclusão, conforme determinação de fls. 278 e 

concordância de fls. 309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54486 Nr: 692-84.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josair Jeremias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 692-84.2018.811.0034

Código nº 54486

Vistos etc.

Cuida-se de concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria 

por invalidez, proposta por JOSAIR JEREMIAS LOPES, em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, todos qualificados nos 

autos.

I - Da Justiça Gratuita:

A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86.

A Lei n. 1.060/50, conhecida como a que regula atualmente à assistência 

judiciária gratuita, prevê:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986).

A Constituição, por sua vez, dispõe:

Art. 5.º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;

Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga previsão 

expressa de que para o usufruto do benefício da assistência judiciária 

gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, a 

jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência.

Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja provas nos 

autos de que as partes tenham condições para arcar com as despesas do 

processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º 

da Lei n. 1060/50:

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa 

condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das 

custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ.

I - O benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples 

afirmação da parte de que não está em condição de arcar com as custas 

do processo. Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, 

podendo ser confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos 

termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50.

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ.

III - Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008)

Hodiernamente, nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado 

originariamente para ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos 

os cidadãos garantir seus direitos.

Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum.

Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de 

que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º 

da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, 

se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o 

benefício ser indeferido.

Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser 

recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei (item 2.14.2, CNGC).

 In casu, é Público e notório que o requerente possui bens imóveis e 

veículos de alto valor econômico, é bem estruturado na cidade e, é de 

conhecimento da população que inclusive é ex-prefeito da cidade, o qual 

deixou o cargo recentemente para se candidatar a Deputado Federal pelo 

Estado de Mato Grosso, mostrando que a sua condição financeira não 

coaduna com a condição de miserabilidade. Acrescenta-se a isso o fato 

de estar patrocinada por advogado particular. E, ainda, nem apresentou 

declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, reputa-se ausente comprovação robusta da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira do requerente.

Ante todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, por não vislumbrar a necessidade do autor, forte nos documentos 

que instruem os autos e em conformidade com as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, determino a sua 

intimação para recolher as custas e taxas judiciárias do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser extinção do feito sem julgamento do 

mérito, ex vi do art. 257 e 275 do CPC.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-se e venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-61.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO LIRA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000339-61.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADEVALDO LIRA MORENO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. VISTO ETC. De início, RECEBO a emenda à inicial. Por corolário, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 23 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-60.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO FIDELIS DE SOUZA VISTO ETC. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, ajuizada por MATHEUS 

HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA em desfavor de MÁRCIO FIDELIS 

DE SOUZA, todos qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, a parte promovente nada juntou aos autos, 

carecendo a petição inicial até mesmo de documentos de identificação 

pessoal. Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 

do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante 

do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos documento de identificação pessoal, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 23 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-45.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000008-45.2018.8.11.0034; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO FIDELIS DE SOUZA Vistos etc. 

Determino a designação de data para audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer a audiência de conciliação, sob pena de 

revelia e confissão. Caso não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, 

sob pena de revelia. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 

de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Subs. Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-03.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANATOLIO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000123-03.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 35.256,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANATOLIO DE SOUZA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a juntada de 

novos documentos (ID n. 10570579 e ID n. 10570603) em impugnação à 

contestação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, intime-se a parte reclamada para que, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se acerca dos novos documentos juntados. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se. Por derradeiro, conclusos os 

autos à Juíza leiga para prolação da sentença. Às providências. DOM 

AQUINO, 23 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-97.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NERES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo nº 

8010115-97.2016.8.11.0034 Vistos, etc. Dispenso o relatório, com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCIANA NERES DE ALMEIDA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZÁVEIS NPL I, 

na qual pretende a parte autora: a declaração de inexistência de débito, a 

retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da 

parte requerida em compensação por danos morais. Da correção do valor 

da causa A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela 

parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, 

no presente caso, que o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Nesse sentido, considerando o pedido 

formulado de danos morais, entendo possível a retificação do valor da 

causa para o correspondente ao teto deste juizado, ou seja, 40 (quarenta) 

salários mínimos ou R$ 38.160,00 (trinta e oitenta mil, cento e sessenta 

reais). Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o 

objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por 

ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da 

inscrição no cadastro de maus pagadores (22 de agosto de 2015) e a 

data da distribuição da ação (09 de maio de 2016), conclui-se que o 

intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da preliminar de ausência de interesse de agir Preliminarmente, a 

parte requerida alega a ausência de uma das condições da ação: o 

interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta demanda, o 

entendimento é o de que a simples comprovação do potencial ato ilícito 

ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já fazem surgir o 

interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a comprovação da parte 

autora de ter tentado solucionar o problema antes de ajuizar a demanda, 

senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 
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da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por duas vezes, em 15 de maio de 2014 em razão de débito no 

valor de R$ 286,97 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete 

centavos), oriundos dos contratos de n. 434639395027500. É certo que a 

inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido 

nestes autos, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente, provando, assim, que a negativação é devida (petição – ID n. 

2438864), bem com ofício enviado pela Caixa Econômica Federal (ID n. 

8356974). No caso, a parte requerente, apesar de intimada, não se 

manifestou acerca dos documentos juntados. Além disso, é de fácil 

constatação que a assinatura que consta no contrato é idêntica à dos 

documentos pessoais, bem como à da ata de audiência e da procuração. 

A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: contrato 

assinado pela parte autora com a Caixa Econômica Federal e 

comprovantes de notificação do débito (petição – ID n. 2438864). Trata-se 

de débito oriundo de relação jurídica entre a parte autora e a Caixa 

Econômica Federal, tendo sido adquirido onerosamente pela parte 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, 

o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente sequer se manifestou 

acerca dos novos documentos juntados. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos 

fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada 

na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa (corrigido), corrigida à época do 

pagamento. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 23 de abril de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75162 Nr: 1054-11.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RIBEIRO FILHO - 

OAB:MT/19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls.34 impulssino os autos para intimar a parte 

autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71058 Nr: 426-90.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GOBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Siel e eCAC com relação ao executado, 

conforme extratos em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para os endereços 

localizados que sejam distintos do constante na inicial, atentando-se para 

a necessidade de Carta Precatória para a Comarca de Itiquira/MT.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Com a juntada, vistas ao exequente para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74243 Nr: 576-03.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS - EIRELI, RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:262.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de arresto online, tendo em vista que conforme consta 

da certidão de fls. 54-v, consta indicação da possível localização do 

requerido.

Assim, indique a parte exequente endereço atualizado do executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 444-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quinalia e Souza Ltda - Farma Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057, Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com relação ao pedido de intimação da executada em indicar a localização 

do veículo para posterior avaliação, verifica-se que às fls. 44 não foram 

localizados nenhum veículo de propriedade da executada, razão pela qual 

deve a parte exequente requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, 

suspensa a prescrição (art. 921, III, §1º CPC).
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No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOJUD uma vez que não 

se verificou a não localização da parte executada.

Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74823 Nr: 844-57.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Siel e Infojud com relação ao executado, 

conforme extratos em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para os endereços 

localizados que sejam distintos do constante na inicial, atentando-se para 

a necessidade de Carta Precatória para as Comarcas de Sorriso e Nova 

Ubiratã.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Com a juntada, vistas ao exequente para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72576 Nr: 658-68.2014.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELI CASARINI FERRI, JACKSON FURLAN, 

SILVIO SOM CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, o qual 

negou seguimento ao recurso interposto, DETERMINO o imediato 

cumprimento da decisão judicial de fls. 124/125v.

Após, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da contestação e 

impugnação a contestação apresentada nos autos.

 Por fim, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 347-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO AMÂNCIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:MT/16.649, Jean Rohling Dupim Carvalho - OAB:MT/14725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi bloqueado por este 

Juízo o valor de R$ 12.793,78 (doze mil setecentos e noventa e três reais 

e setenta e oito centavos) em conta bancaria da Caixa Econômica Federal 

em nome da parte executada, consoante teor da decisão de fls. 75, bem 

como extrato de fls. 76/78.

Sendo assim, a parte executada em petição de fls. 80/83, pugnou pelo 

desbloqueio do valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), informando tal montante ser oriundo de indenização 

do seguro DPVAT, apresentando documento de fls. 87, bem como 

requereu o desbloqueio da quantia de R$ 1.455,89 (mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), alegando tal dinheiro 

ser originário de salário.

 Pois bem. Inobstante tais alegações por parte da executada, em análise 

minuciosa do extrato juntado às fls. 86, observo que além do referido 

relatório estar incompleto, o saldo anterior correspondia ao valor de R$ 

14.142,53C (quatorze mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos). Ademais, no dia 02/01 foi creditado em sua conta bancário o 

valor de R$ 1.455,89 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 

e nove centavos), correspondente ao seu salário.

 Desse modo, teoricamente, estaria disponível no dia 02/01 em conta 

bancaria da Caixa Econômica Federal de titularidade da executada a 

quantia de R$ 15.598,42 (quinze mil quinhentos e oitenta e oito reais e 

quarenta e dois centavos). Assim, no dia 24/01 foi penhorado o valor de 

R$ 12.793,78 (doze mil setecentos e noventa e três reais e setenta e oito 

centavos).

Ante o exposto, o pedido da parte autora não merece guarida, 

considerando a não comprovação de que o valor penhorado (R$ 1.455,89 

- mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) é 

oriundo de seu salário.

 Além do mais, no tocante ao pedido de desbloqueio do valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

informando tal montante ser oriundo de indenização do seguro DPVAT, 

dispõe o artigo 833, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o;

(...)

VI - o seguro de vida;

Ademais, sobre o caso, a jurisprudência tem julgado:

 Agravo de instrumento. Ação Revisional. Seguro obrigatório. Penhora. 

Possibilidade. Pretensão de penhora de verba oriunda do seguro DPVAT. 

Possibilidade. Verba penhorável. Art. 649, do CPC. Deram provimento. 

(Agravo de Instrumento nº 70044142107, 19ª Câmara Cível, TJRS, Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Junior, Julgado em 31/01/2012) (TJ – RS – AI: 

70044142107 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de 

Julgamento: 31/01/2012, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/02/2012).

Ante o exposto, INDEFIRO in totum a petição de fls. 80/83, pela 

fundamentação ora invocada.

 Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 26-76.2013.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levy Dias Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Aliança Agroindustrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Levy Dias Marques - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA 

JÚNIOR - OAB:MT 10.425

 Vistos, etc.

Inicialmente, conforme petição de fls. 423, DETERMINO a retirada do 

bloqueio de fls. 417 incidente sobre o veículo Ford Focus (HSD-3362), 
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conforme extrato em anexo.

Acerca do pedido de acesso às informações fiscais do executado, 

DEFIRO-O, diante do esgotamento dos meios ordinários para localização 

de bens passíveis de expropriação para a satisfação do débito e, no caso 

do veículo, a não garantia do valor do débito.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência é necessário que se 

lance mão de todos os meios existentes para localização de bens antes 

do acesso ao sigilo fiscal.

Verifica-se que a tentativa junto ao Sistema BacenJud não obteve 

sucesso e junto ao RenaJud o bem localizado não cobre o valor ora 

executado, restando justificada a quebra do sigilo fiscal das executadas, 

com a apresentação das Declarações de Imposto de Renda dos anos 

2015 a 2017, conforme comprovantes em anexo.

Nos termos do art. 477 da CNGC, o presente feito passa a correr em 

segredo de justiça, somente tendo acesso a este as partes e seus 

advogados com procuração nos autos (art. 189, inciso III e §1º do CPC), 

devendo a Secretaria realizar a correta identificação dos autos nos 

termos do art. 347, V da CNGC, bem como a alteração junto ao Sistema 

Apolo.

Diante do resultado da consulta junto à Receita Federal, determino desde 

já, a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º CPC).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão (art. 

921, §4º, CPC), ressalvando que com a localização de bens do executado, 

os autos deverão ser imediatamente desarquivados, à exceção do veículo 

Ford Focus (HSD-3362) o qual foi expressamente rejeitado pelo 

exequente.

Após o prazo prescricional (05 anos – art. 25, II da Lei 8.906/94), contado 

a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72816 Nr: 825-85.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PIRES DOS SANTOS, JESSICA PIRES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, DEFIRO a restrição 

on line a ser realizada em desfavor da parte executada, pelo sistema 

RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Diante do resultado infrutífero de localização de veículos da parte 

executada, indique o credor bens dos devedores passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo pelo 

prazo de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 921, III, §1º CPC), 

destacando que novos pedidos de localização de bens e valores via 

Sistemas Bacenjud e Renajud não serão considerados indicação de bens 

diante das tentativas infrutíferas realizadas nos autos.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (03 anos – art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 

do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra), contado a partir do 

arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição intercorrente.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 290-30.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Erci Alves Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ERCI ALVES PEREIRA - ME, CNPJ: 

00442952000165. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ ERCI ALVES PEREIRA - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração: 

FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO INTEGRALDescrição 

Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR, 

NOS PRAZOSREGULAMENTARES, DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, 

DEVIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIAS NOESTADO DE MATO 

GROSSO PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO.Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 

30/12/1998Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 

7.867/2002Descrição Complementar: Deixou de recolher no prazo 

regulamentar e/ou recolheu a menor o valor do ICMSGARANTIDO 

INTEGRAL conforme abaixo demonstrado., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2012139/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.283,68

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 3266-28.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 55/56, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92261 Nr: 867-21.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO LOURENÇO VIEIRA, INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Katiuscia de Lima Macedo Severino - OAB:OAB/MT 

17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Autora Dr° Alexsandro Manhaguanha, 
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processo se encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer 

carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 214-87.2013.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MIRANDA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorio Dal Poz Filho, Sandra Mara Silva Dal 

Poz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Messias Geraldo Pontes - 

OAB:AOB/GO 4631-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Intimação do advogado da parte requerida Dr. Ralff Hoffmann , processo 

se encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37513 Nr: 3581-61.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edimar Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Autora Dr° Alexsandro Manhaguanha , 

processo se encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer 

carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34716 Nr: 844-85.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adecival Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT

 Intimação do advogado da parte Autora Dr. Ronaldo Pires de Andrade , 

processo se encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer 

carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31238 Nr: 150-53.2008.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Sangaletti Caovilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - OAB:6461-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT

 Intimação do advogado da parte Autora Dr. Luiz Sérgio Rossi , processo 

se encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83507 Nr: 2845-38.2012.811.0087

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ALVES DA SILVA, E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adautino José de Oliveira, OTILIA MOFARDINI 

DE OLIVEIRA, ANTONIO DE SOUZA PONTE, NADIR CARDOSO PONTE, 

JOSE DA CRUZ SILVA, VERA LUCIA SILVA, Ivo Soboleski, JOVENTINO DE 

SOUZA SANTOS, ROSA MENDES SANTOS, MARLI MARTELLO 

SOBOLESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Viana - OAB:19.417/MT, 

Cezar Viana Lucena - OAB:19.417/MT, FERNANDO PARMA - 

OAB:16.027/MT, Herme da Silva - OAB:14.884/MT, Hermes da Silva - 

OAB:14.884

 Intimação dos advogados da parte requerida Dr. Hermes da Silva, Dr. 

Fernando Parma Timidati e Dr. Cezar Viana Lucena , processo se encontra 

na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer carga.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000025-53.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30/05/2018 às 11:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-68.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30/05/2018 às 12:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-62.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENCIR DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida na pessoa de seus 

advogados para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 13/06/2018 às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-30.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA DE BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 14:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000075-45.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 14:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-60.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA PIROGINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 13:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-15.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SUILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 14:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-97.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PIRES CARPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 15:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-82.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FABIO FRONSAK COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010140-82.2015.8.11.0087 EXEQUENTE: ANDERSON FABIO 

FRONSAK COUTINHO EXECUTADO: OI S.A Intime-se o devedor, na 

pessoa de seu advogado constituído, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do CPC), efetuando o 

pagamento do valor atualizado da dívida. Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10%, de acordo com o 

§ 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Se o 

devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-28.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FABIO FRONSAK COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

CLEBER DA SILVA GARCIA OAB - MT0014815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANO PEDROSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010228-28.2012.8.11.0087 REQUERENTE: ANDERSON FABIO 

FRONSAK COUTINHO REQUERIDO: REJANO PEDROSA RIBEIRO Intime-se 

o devedor, na pessoa de seu advogado constituído, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do CPC), 

efetuando o pagamento do valor atualizado da dívida. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10%, de 

acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a 

multa recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do 

NCPC). Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista 

no art. 525 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20068 Nr: 690-43.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELY MARIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otomar da Silva Torres - 

OAB:MT 3.337-A

 Intimação do advogado da parte Autora Dr. Silvio da Silva , processo se 

encontra na escrivaninha, prazo de 05 dias para fazer carga.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne Beatriz Santos, Rayanne Cristina 

Santos, Arcedino Machado, Paulo Roberto Soares, Katia Sinara Appel, 

Maria Luzia Silva Neris Oliveira, Tarcisio Ferreira Almeida, Carlos Ayres 

Wonsoscki, Augustinho Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficiala de 

Justiça que deverá ser recolhida no site do TJ/MT no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00, para cada pessoa a 

ser intimada, no caso, 06 (seis) pessoas, totalizando o valor de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais). Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55110 Nr: 353-22.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 20/04/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11009 Nr: 287-28.2007.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdFB, VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 287-28.2007.811.0036 CI 11009

ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: V. de F. B. e Venildes Biesseki

PARTE REQUERIDA: Vanderlei Alves de Freitas

INTIMANDO(A, S): VANDERLEI ALVES DE FREITAS: Filiação: Lázaro Alves 

de Freitas e Maria José de Freitas, data de nascimento: 06/04/1969, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, , comerciário, Endereço: Rua 

Ademir de Jesus Ribeiro, Nº- 3453, Rod. Br 364, Bairro: Distribuidora de 

Bebidas Pardal-dispar, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido VANDERLEI ALVES DE FREITAS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ Taxa Judiciária R$ 130,13 

e Custa Judiciária R$ 413,40- Total de R$ 543,53(quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de PROTESTO, conforme 

Provimento 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Eu, Susi Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judiciária - Matricula 26057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30257 Nr: 100-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAMMdS, SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 100-44.2012.811.0036 CI 30257

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: J. A. M. M. da S. e Suely Martins Machado

PARTE REQUERIDA: Juscelino da Silva

INTIMANDO(A, S): JUSCELINO DA SILVA: Filiação: João Bosco da Silva e 

Maria Conceição Silva, data de nascimento: 07/10/1980, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, convivente, vaqueiro, Endereço: Fazenda Bacuri, 

Estrada Que Liga Poxoréu-gga, Bairro: Km 80 - Lado Esquerdo, Cidade: 

Poxoréu-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido JUSCELINO DA SILVA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ Taxa Judiciária R$ 130,13 e 

Custas Judiciária R$ 413,40 - Total de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de PROTESTO, conforme 

Provimento 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Eu, Susi Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judicial

Matrícula 26057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12717 Nr: 195-16.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, FSB, ASdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 195-16.2008.811.0036 CÓDIGO 12717

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

Fernanda Soares Barros e Aparecida Soares de Deus

PARTE REQUERIDA: Wander Marcos Fonseca Barros

INTIMANDO(A, S): Wander Marcos Fonseca Barros, Cpf: 99262983115, 

Rg: 09887741 SSP MT Filiação: Wander Barros e Ângela Maria Fonseca 

Barros, data de nascimento: 25/07/1977; brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), pintor industrial, Endereço: local incerto e não 

sabido; Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, WANDER MARCOS FONSECA 

BARROS, acima qualificado, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, conforme dispõem os provimentos n. 40/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ.

 Eu, Juliana Gaspar da Silva - Distribuidora e contadora judicial, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora judicial

Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA

Matrícula 26057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 17233 Nr: 661-05.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elber Vinícius Cardoso de Souza, Evilazio Cardoso de 

Souza, Eliane Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinon Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 661-05.2011.811.0036 código 17233

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Elber Vinícius Cardoso de Souza e Evilazio Cardoso 

de Souza e Eliane Cardoso da Silva

PARTE REQUERIDA: Edinon Pereira de Souza

INTIMANDO(A, S): EDINON PEREIRA DE SOUZA, CPF: 01109889143, RG: 

4827348 DGPC/GO Filiação: Evilazio Leal Souza e Eulina Pereira de Souza, 

data de nascimento: 01/10/1979, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, músico, Endereço: desconhecido, Cidade: Poxoréu-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, EDINON PEREIRA DE SOUZA, 

acima qualificada, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de PROTESTO, conforme 

dispõem os provimentos n. 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ.

 Eu, Juliana Gaspar da Silva -Distribuidora e contadora judicial, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora judicial

Central de Arrecadação e Arquivamento

Matrícula 26057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17403 Nr: 831-74.2011.811.0036

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves, Laércio Pimentel, Raelton Souza Sal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katsuhiko Kashiwaya, Sueko Yamamoto 

Kashiwaya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2342A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 19-66.2010.811.0036 – CI 15277

ESPÉCIE: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: YAMADA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGENS E 

MINERAÇÃO LTDA

INTIMANDO: YAMADA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGENS E 

MINERAÇÃO LTDA, Pessoa jurídica, CNPJ 04.166.384/0001-78; endereço: 

Rua Maranhão, 1871; bairro: cidade Salmen; cidade: Rondonópolis-MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente YAMADA CONSTRUÇÕES, 

TERRAPLANAGENS E MINERAÇÃO LTDA, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 413,30 (quatrocentos e treze reais 

e trinta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de Protesto, conforme provimento 

40/2014 - CGJ e 88/2014- CGJ. Eu, Juliana Gaspar da Silva, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judicial

Matricula 26.057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32987 Nr: 120-64.2014.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Juani Vilela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 120-64.2014.811.0036

ESPÉCIE: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Juani Vilela da Silva

PARTE REQUERIDA: Domingos César de Castro e Silva

INTIMANDO(A, S): Juani Vilela da Silva, Cpf: 28441850100, Rg: 339.399 

SSP MT Filiação: João Bosco Vilela e Maria Dolores Vilela, data de 

nascimento: 18/01/1963, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, pecuarista, endereço: local incerto e não sabido; Cidade: 

Tesouro-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ R$ 543,53 (quinhentos e quarenta 

e três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, conforme dispõem os provimentos n. 40/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ.

Eu, Juliana Gaspar da Silva, distribuidora e contadora judicial, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora

Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA

Matrícula 26057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 1212-48.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia C Martins -ME, Claudia Cristina Martins 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que o mandado de execução fiscal de fl.55 com 

finalidade de citar a parte executada, não obteve sua finalidade atingida, 

conforme certidão de fls. 56 e 57 do oficial de justiça. Ademais, Intimo a 

parte exeqüente, para que se manifeste acerca da mesma.

Guiratinga - MT, 23 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 34250 Nr: 1030-91.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dezemauro Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Bandara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Highor Djamíler Mendes 

Santos - OAB:14.525-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Vistos etc.

Determino a intimação da parte autora para manifestar-se acerca do termo 

de audiência de ref. 117, e caso haja acordo entre as partes, que seja 

anexado aos autos, ou que requeira o que entender pertinente, 

assinalando o prazo de 05 (cinco) dias para resposta.

Cumpra-se.
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Guiratinga, 18 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43571 Nr: 1446-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Fernanda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Santos - 

OAB:19087-SP

 Processo n°. 1446-88.2016.811.0036

Código: 43571

Execução da Pena

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 28/08/2018 às 13h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Abril de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33425 Nr: 469-67.2014.811.0036

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório 2º Serv. Notarial e Reg. das Pessoas 

Naturais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos: 469-67.2014.811.0036 (33425)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que o ofício do Banco do Brasil de fls. 450/451 informou que o 

saldo da conta bancária especial, pertencente ao Cartório do Segundo 

Ofício, possui o saldo de R$38.076,18 (trinta e oito mil, setenta e seis reais 

e dezoito centavos).

1) Dessa forma, em cumprimento a decisão de fls. 446/448, DETERMINO o 

bloqueio, via Bacenjud, desse valor depositado na referida conta bancária 

especial para o seu posterior levantamento pela exequente/interventora, 

como quitação da remuneração devida pelo trabalho realizado, nos termos 

da decisão de fls. 04/09.

2) Em caso de bloqueio do valor, INTIME-SE a exequente/interventora 

ESTER MACHADO CARVALHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos a sua conta bancária para a devida transferência do 

dinheiro bloqueado.

3) INTIME-SE PESSOALMENTE o Espólio de Antônio de Souza Sobrinho, 

por meio de sua representante legal, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira, manifeste-se nos autos, por meio de advogado (a), 

requerendo o que entender de direito.

4) Por fim, após as referidas diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83793 Nr: 1200-72.2017.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE pedido para determinar a 

expedição do alvará pleiteado, nos termos registrados na decisão liminar. 

Em decorrência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

honorários.Ciência ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de 

estilo.Itaúba-MT, 14 de dezembro de 2017.Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 884-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mont - Cargas Transportes Ltda., Roberta Helena 

Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE 

SOUSA CORBELINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Gidaro Prado - 

OAB:366.288/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a Autoridade Coatora 

libere imediatamente a mercadoria apreendida no termo de apreensão e 

depósito de fls. 30/34, bem como o caminhão que a transportava.II - 

DETERMINO a exclusão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso do polo passivo da demanda, permanecendo apenas o Agente de 

Tributos do Posto Fiscal.III - Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).IV - Nos termos do artigo 

7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.V - 

Após esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei 

12.016/2009).Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56155 Nr: 717-21.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Itaucard S.A, instituição financeira de direito privado, em face de C 

Roberto Rufino ME, ambos devidamente qualificados.

Em suma, o requerente postula, liminarmente, pela busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial que se encontra na posse do requerido, 

devido à inadimplência deste em pagar as parcelas pactuadas no contrato 
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de financiamento firmado pelas partes.

 O pedido inicial veio instruído com os documentos fls. 05/26.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Da análise dos autos, vejo que o requerido foi notificado 

extrajudicialmente, o que demonstra que ele esta em mora, estando, assim, 

presente os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo de 

marca FORD, modelo RANGER CD XL 4X4 2.2, ano 2014/2014, placa QBE 

9830, chassi 8AFAR23N9J253163, descrito na inicial.

 Para tanto, expeça-se mandado necessário.

Nomeio ainda, o Banco requerente como fiel depositário do referido bem, 

lavrando-se o respectivo termo de compromisso, e após o cumprimento da 

ordem, autorizo a remoção do veículo ao pátio credenciado da autora.

Cite-se o requerido, para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

em 05 (cinco) dias a integralidade da dívida pendente, no valor descrito na 

peça inicial. A requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56155 Nr: 717-21.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47506 Nr: 565-10.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelio José Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALVES DE SEIXAS 

FILHO - OAB:15699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e AUTORIZO a entrada, permanência 

e participação de criança e adolescente na festa e competição esportiva 

do evento denominado “1º TORNEIO 24 HORAS DE FUTEBOL SOCIETY”, a 

ser realizado nos dias 21 e 22 de abril de 2018, nas dependências da 

chácara do LAYR MOTA, localizada na zona urbana do município de 

Figueirópolis D’Oeste-MT, Comarca de Jauru/MT, ADVERTINDO, 

expressamente, o organizador do evento acerca da proibição de venda ou 

fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) 

anos, inclusive com a colocação de placas ostensivas no evento 

indicando a referida proibição e, ainda, quanto à estrutura, segurança e 

número de participantes no evento, evitando-se confusões e desordens, 

devendo-se OBSERVAR A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E 

AS CAUTELAS SUSO, diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos 

presentes.OFICIE aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho 

Tutelar, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o 

evento, com as necessárias autuações.Em razão do princípio da 

celeridade e economia processual, VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ 

JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser 

selado e entregue ao requerente, a fim de que seja fixado em local 

visível.Dê ciência ao Ministério Público.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.Certificado o trânsito em julgado 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publ ique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.Jauru-MT, 21 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 782-53.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Aquino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

À Secretaria para cumprimento das determinaçõe contidas na decisão 

retro.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45051 Nr: 1500-84.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA QUINTANA DE SOUZA, José Fidel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de pensão por morte. No que pertine à preliminar de 

prescrição quinquenal, aduzida na contestação, postergo a sua 

apreciação para quando da análise do mérito.Não havendo prejudiciais de 

mérito ou preliminares a serem analisadas e inexistindo causas de 

nulidade, declaro o processo saneado.(...).Insta consignar que, nos 

termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

contados do saneamento.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 1122-31.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, na condição de segurado 

especial.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a autarquia, há de se reconhecer prescritas, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a preliminar.Não havendo 
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outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e inexistindo 

causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.(...).Insta 

consignar que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44406 Nr: 1121-46.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA AUGUSTO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, na condição de segurado 

especial.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a autarquia, há de se reconhecer prescritas, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a preliminar.Não havendo 

outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e inexistindo 

causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.(...).Insta 

consignar que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44398 Nr: 1120-61.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI CARLOS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, na condição de segurado 

especial.Quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a autarquia, há de se reconhecer prescritas, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho esta preliminar.Não havendo 

outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e inexistindo 

causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.(...) Insta 

consignar que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44259 Nr: 1053-96.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, na condição de segurado 

especial.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a autarquia, há de se reconhecer prescritas, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho esta preliminar.Não havendo 

outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e inexistindo 

causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.(...) Insta 

consignar que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44256 Nr: 1049-59.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária na qual se pleiteia a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, na condição de segurado 

especial.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a autarquia, há de se reconhecer prescritas, 

consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho esta preliminar.Não havendo 

outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e inexistindo 

causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.(...).Insta 

consignar que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 657-22.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAET DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa referente ao exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. (...) Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 459-82.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENI PREVIDELI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 
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como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória(...).Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47504 Nr: 564-25.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELEM SACRLAT ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCOM DOUGLAS DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a informação de que a conciliadora credenciada no 

CEJUSC não obteve sucesso na designação de audiência no Sistema 

informatizado Apolo, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 14 de maio de 2018, às 

14h45min.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida (dando 

ciência da fixação de alimentos provisórios), com antecedência mínima de 

15 quinze) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificados à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).Para que a audiência de conciliação 

ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, CPC).Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Com as 

comunicações feitas, ENCAMINHEM-SE s autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Não havendo conciliação, o 

requerido deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze dias 

úteis) a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, inciso I, 

CPC), ficando, desde já, advertido que o não oferecimento de contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para 

contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente a este Juízo 

manifestação(..).Caso a audiência de conciliação/mediação restar exitosa, 

TORNEM-ME os autos conclusos.Dê-se ciência ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 698, do Código de Processo Civil.Providencie o 

cumprimento das demais determinações da decisão anterior.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48083 Nr: 902-96.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA ROCHA, Adilson da Silva 

Rocha, MARCIA LOPES MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista que a petição inicial foi instruída com cópia do título 

executivo extrajudicial, além do recolhimento das despesas de ingresso, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC).Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). (...). 

Alternativamente, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

total executado, poderá, ser requerido o parcelamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de 1% (um por cento) ao mês. (916, “caput”, CPC)Fica o executado 

advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

(...).Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Determino que todas 

as publicações sejam realizadas em nome do procurador indicado na 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 842-31.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ERMISDORFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosConsiderando a certidão de fls. 87, e ainda por constatar que 

noutros processos que tramitam neste juízo e que também demandam a 

realização de prova pericial, mesmo depois de intimado, o médico perito 

designado tem permanecido inerte, não cumprindo fielmente com encargo 

no prazo que lhe foi atribuído (art. 468, II, CPC), DESTITUO/SUBSTITUO-O 

do encargo atribuído nestes autos, e consequentemente, para a 

realização da perícia médica, NOMEIO o Dr. VENER FERREIRA PASSOS, 

médico, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço profissional à Rua 

Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 

9-9951-4142(...)Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36117 Nr: 640-54.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosConsiderando a certidão de ref. 80, e ainda por constatar que 

noutros processos que tramitam neste juízo e que também demandam a 

realização de prova pericial, mesmo depois de intimado, o médico perito 

designado tem permanecido inerte, não cumprindo fielmente com encargo 

no prazo que lhe foi atribuído (art. 468, II, CPC), DESTITUO/SUBSTITUO-O 

do encargo atribuído nestes autos, e consequentemente, para a 

realização da perícia médica, NOMEIO o Dr. VENER FERREIRA PASSOS, 

médico, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço profissional à Rua 

Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 

9-9951-4142(...).Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1171-72.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

(...)Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44483 Nr: 1169-05.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIDE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO(...).Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 1168-20.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO(...)DEFIRO a produção da prova pericial e a realização de 

estudo socioeconômico no ambiente familiar do requerente. (...).Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, ou 

sendo necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão 

dos autos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40554 Nr: 687-91.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos

REITERE-SE a intimação do perito para que se manifeste acerca da 

nomeação e, tendo em vista a comprovação do depósito dos honorários 

periciais, para que designe data, horário e local para a realização da 

perícia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que haja 

tempo hábil de intimação das partes, sendo que juntamente com o 

mandado de intimação, deverão ser juntados os quesito das partes.

Efetuado o agendamento pelo perito, INTIMEM-SE as partes da data da 

perícia e para, querendo, indicar assistentes técnicos em até 05 (cinco) 

dias antes do exame, que deverão ser intimados. O polo ativo deverá 

comparecer munido de toda documentação médica que possuir.

Com a juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS 

APÓS A PERÍCIA, ABRA-SE vistas às partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 311-08.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIRA RIBEIRO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que perito nomeado às fls. 47 dos autos, informou 

estar impedido de realizar a pericia, por questões éticas, uma vez que a 

pericianda é sua paciente, DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído 

nestes autos, e consequentemente, para a realização da pericia médica, 

NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no 

CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (email : 

medicinacaceres@hotmail.com), (...).Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37730 Nr: 1178-35.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 DECRETO a revelia dos confinantes, dos réus ausentes e eventuais 

interessados, já que devidamente citados (fls. 25/30 e 49) deixaram 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta.

Nessa senda, NOMEIO como curador especial aos revéis citados por 

edital, na forma do art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, a ilustre 

advogada Dra. MAYRLA THANDRA MARTINS, a qual deverá ser intimada, 

para que, em aceitando a nomeação, se manifeste nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, bem como compareça à audiência abaixo designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 16h45, sendo que as partes deverão ser INTIMADAS, por 

intermédio de seus advogados, via Dje, para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC.

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do CPC, no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

REITERE-SE o ofício expedido e endereçado à Procuradoria da União.
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 INTIMEM-SE. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 607-64.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 DECRETO a revelia dos confinantes, dos réus ausentes e eventuais 

interessados, já que devidamente citados (fls. 27/29 e 49) deixaram 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta.

Nessa senda, NOMEIO como curador especial aos revéis citados por 

edital, na forma do art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, o ilustre 

advogado, Dr. JOSÉ ROBERTO GOMES ALBÉFARO, o qual deverá ser 

intimado, para que, em aceitando a nomeação, se manifeste nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como compareça à audiência abaixo 

designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 15h15, sendo que as partes deverão ser INTIMADAS, por 

intermédio de seus advogados, via Dje, para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC.

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do CPC, no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

INTIMEM-SE. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35916 Nr: 550-46.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Pilar Filho Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 DECRETO a revelia dos confinantes, dos réus ausentes e eventuais 

interessados, já que devidamente citados (fls. 30/35) deixaram transcorrer 

in albis o prazo para oferecimento de resposta.

Nessa senda, NOMEIO como curador especial aos revéis citados por 

edital, na forma do art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, o ilustre 

advogado Dr. MARCO AURÉLIO FERNANDES RIBEIRO, o qual deverá ser 

intimado, para que, em aceitando a nomeação, se manifeste nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como compareça à audiência abaixo 

designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 16h00, sendo que as partes deverão ser INTIMADAS, por 

intermédio de seus advogados, via Dje, para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC.

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do CPC, no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

INTIMEM-SE. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-50.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000169-50.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE CORREA VALIM Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando o 

teor da certidão id. n.º 12586161, DETERMINO, por prudência e como 

forma de se evitar futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, a intimação das partes para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada sua pertinência sob pena de serem indeferidas. 

Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do prazo acima mencionado sem a 

manifestação das partes quanto às provas, será interpretado 

desinteresse na sua produção e, acarretará o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355 do NCPC. INTIMEM-SE as partes, através de 

seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 18 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-81.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LOURDES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000003-81.2018.8.11.0047; Valor causa: R$ 5.396,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIMONE LOURDES FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. Vistos. 

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte reclamante/requerente 

faz uso da faculdade que lhe é conferida pela primeira parte do art. 9°, da 

Lei n.º 9.099/95 assim, DETERMINO a sua intimação para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação. Apresentada a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e/ou decorrido o prazo 

sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, por 

prudência, como forma de se evitar futuras nulidades por cerceamento de 

defesa, DETERMINO a intimação das partes para que, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada sua pertinência sob pena de serem 

indeferidas. Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do prazo acima 

mencionado sem a manifestação das partes quanto às provas, será 

interpretado desinteresse na sua produção e, acarretará o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355 do NCPC. INTIME-SE a parte 

autora, bem como a parte requerida, através de seu advogado, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de abril de 2018. 
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Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-32.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FRANCISCO COSTA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010022-32.2015.8.11.0047; Valor causa: R$ 9.307,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO SERGIO CARBO Parte Ré: REQUERIDO: AGNALDO 

FRANCISCO COSTA LEITE Vistos Considerando que a citação é um ato 

formal pelo qual a parte requerida é chamada a integrar a lide e, em regra, 

será efetivada de forma pessoal, salvo quando o advogado possuir 

poderes especiais para recebê-la, ou no caso dos Juizados Especiais, em 

regra, efetivada por correspondência com aviso de recebimento, 

DECLARO nula a citação efetivada, através do advogado da parte 

executada (id. n.º 11657455). No mais, considerando que o endereço da 

parte executada mencionado na inicial é da zona rural do município de 

Figueirópolis d`Oeste/MT, sendo certo que os serviços dos correios não 

alcançam a área rural, DETERMINO que a citação determinada na decisão 

id. n.º 11220296 seja efetivada mediante expedição de mandado, 

fazendo-se consignar as determinações constantes da referida decisão. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de abril de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000133-08.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.217,97; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VAGNA DA CONCEICAO DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Primeiramente, 

DETERMINO que a secretaria certifique a tempestividade dos embargos de 

declaração (id. n. 12083069). Sendo tempestivo e considerando que o seu 

eventual acolhimento poderá implicar em modificação da sentença 

embargada (e fe i tos  in f r ingentes) ,  INTIME-SE a  pa r te 

requerente/embargada, através de seu advogado, via DJE para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do referido recurso, a 

teor do art. 1.023, § 2º, do CPC. Sendo intempestivo ou decorrido o prazo 

sem manifestação, fatos que deverão ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de abril de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-75.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PILAR DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000135-75.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.103,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO PILAR DE SOUZA COELHO Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Primeiramente, 

DETERMINO que a Secretaria certifique a tempestividade dos embargos de 

declaração (id. n. 12121103). Sendo tempestivo e considerando que o seu 

eventual acolhimento poderá implicar modificação da sentença embargada 

(efeitos infringentes), INTIME-SE a parte requerente/embargada, através 

de seu advogado, via DJE para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do referido recurso, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC. 

Sendo intempestivo ou decorrido o prazo sem manifestação, fatos que 

deverão ser certificados nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 17 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.159,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Antes de deliberar acerca 

do recebimento do recurso inominado (id. n.º 12099379), DETERMINO que 

a Secretaria certifique a tempestividade dos embargos de declaração (id. 

n.º 12188831). Após, sendo tempestivo e considerando que o seu 

eventual acolhimento poderá implicar em modificação da sentença 

embargada (e fe i tos  in f r ingentes) ,  INTIME-SE a  pa r te 

requerente/embargada, através de seu advogado, via DJE para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do referido recurso, a 

teor do art. 1.023, § 2º, do CPC. Sendo intempestivo ou decorrido o prazo 

sem manifestação, fatos que deverão ser certificados nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de abril de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-54.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA APARECIDA MENDES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010027-54.2015.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.589,40; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIMAR BARBOSA DOS 

SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ROMILDA APARECIDA MENDES Vistos 

Considerando o teor do A.R. (id. n. 9741705), DETERMINO a intimação da 

parte exequente, através de seu advogado, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o endereço da parte executada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do § 4°, do art. 53, da Lei n.º 9.099/95, c/c 

Enunciado n.º 75 do Fonaje. Apresentado o novo endereço, DETERMINO 

que a Secretaria dê cumprimento à decisão id. n.° 8107973. Não 

apresentado o endereço ou decorrido o prazo, fatos que deverão ser 

certificados nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 18 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-14.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010105-14.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JUAREZ GOMES REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por JUAREZ 

GOMES em desfavor de OI MOVEL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto 

a preliminar de incompetência territorial, uma vez que, o autor trouxe 

documentos capaz de comprovar sua residência na cidade de 

Figueirópolis D’ Oeste, sendo esta foro da comarca de Jauru-MT, 

portando, competente o presente juízo. Ademais, as alegações 

apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção do 

processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo à análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial 

e dos documentos que a acompanham, a parte reclamante aduz que teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. Trouxe prova de suas 

alegações. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, uma vez que há contrato inadimplido. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

anexar telas de seu sistema, que constam número diverso do RG anexado 

pela parte autora na exordial. Ademais a reclamada não trouxe extrato, 

faturas, ou áudio de ligação de contratação do autor, sendo que os 

números apresentados como sendo do autor possuem DDD (62), o qual 

pertence ao estado de Goiás, e pelos documentos anexados o autor 

exerce a função de produtor rural, no município de Porto Esperidião-MT, 

DDD 65, desde o ano de 2012, conforme documento emitido pela SEFAZ 

(id. 5390585), não tendo a requerida comprovado a contratação. Restou 

demonstrada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Dessa feita, o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão a sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e às particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 
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fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome do autor dos registros/banco 

de inadimplentes (SPC, SERASA), relacionado ao débito objeto da 

presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de descumprimento; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos 

contratos 1185548740; 1184991984 e 1184119179, assim como o débito 

deles decorrentes em relação ao reclamante, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010025-16.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 174,35; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SORAYA CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme dispõe o art. 42, da Lei 9.099/95 

"O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 

da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido 

do recorrente". Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, 

não obstante o recorrente seja parte legítima para interpor o presente 

recurso, verifico que é intempestivo, já que a sentença foi disponibilizada 

no DJE n.º 10.147, do dia 28/11/2017, sendo publicada no dia 29/11/2017, 

tendo a parte recorrente protocolado seu recurso somente no dia 

15/12/2017 (id. n.º 11156890), logo, fora do prazo legal previsto no art. 42, 

da Lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que, por força do que determina o 

Enunciado n.º 165 do Fonaje todos os prazos no juizado especial serão 

contados de forma continua, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 165 - Nos Juizados 

Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua 

(XXXIX Encontro - Maceió-AL)”. Isso posto, DEIXO DE RECEBER o referido 

recurso, por ausência de preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade (intempestivo). Preclusa a presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, 

INTIME-SE a parte reclamante, através de seu advogado, via DJE para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de cumprimento 

voluntario da obrigação (id n. 11107651). Decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos ou havendo 

anuência ao cumprimento da obrigação, REMETAM os autos conclusos. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de abril de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-57.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000175-57.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado (id. n.º 12625113) 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que realizou pedido de 

Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta simples requerimento, mesmo que 

acompanhado de declaração de pobreza, vez que, de acordo com a 

CF/88, será concedida assistência jurídica integral e gratuita apenas aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. In casu, não há informações 

nos autos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, através de seu advogado, via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente elementos 

comprobatórios de sua hipossuficiência financeira ou comprovante de 

pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de 

abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-21.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER RIBEIRO AUGUSTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORIVAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010036-21.2012.8.11.0047; Valor causa: R$ 6.000,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ALEXANDER RIBEIRO AUGUSTINI Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE NORIVAL DA SILVA Vistos. Compulsando verifica-se 

que as parte entabularam acordo que foi devidamente homologado por 

este Juízo (id. n.º 5375711), no entanto, consoante se observa do 

documento id. n.º 10808866 a penhora levada a efeito nos autos foi 

devidamente registrada junto ao Detran, dessa forma, DEFIRO o pedido 

formulado na petição id. n.º 11899900 para o fim de DETERMINAR a 

expedição de oficio direcionado ao 43º Ciretran de Jauru/MT, com a 

finalidade de serem tomadas as providências devidas no sentido de 

providenciar a baixa da restrição lançada no documento do veículo Toyota 

Hilux 4CD SRS, Renavam n.º 00732892252, placa CZN 9578, 

fabricação/modelo 2000/2000,cor preta, registrada em nome de José 

Norival da Silva, referente ao processo em epígrafe. Aportando aos autos 

as informações acerca do efetivo cumprimento da determinação supra, 

REMETAM os autos ao arquivo com as baixas de estilo. INTIME-SE a parte 

autora, através de seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Jauru/MT, 18 de abril de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 321-78.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MASCARENHAS MATOS INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora da R.Decisão de Ref. 12.a seguir transcrita:

"... 4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/06/2018, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso). 5. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

para comparecer à audiência ou querendo, apresentar resposta escrita ou 

oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando o réu 

ciente de que, não comparecendo e não se representando por preposto 

com poderes para transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter 

advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos. 6. As 

testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição inicial e 

na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER 

PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

INTIMAÇÃO. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Juscimeira-MT, 10 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 331-25.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECILA LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ZEFERINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ PAES DA COSTA - 

OAB:9613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi o singelo relatório. .. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A assistência 

judiciária deve ser concedida a quem dela fizer jus, mediante 

comprovação da necessidade, não bastando a simples afirmação, de 

acordo com a norma constitucional. Não havendo nos autos prova de que 

o autor não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio 

ou de sua família, há que ser indeferida a sua pretensão. V. V.: A Lei de 

Regência condiciona a concessão de justiça gratuita às pessoas físicas 

mediante a simples afirmação por parte do pretendente de ser pobre no 

sentido legal, podendo tal benefício ser concedido em qualquer fase 

processual”. (TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua) 3. Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo. 4. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 13 de 

abril de 2018. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32395 Nr: 1378-05.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:OAB/15310

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT.

Alega a parte autora, em síntese, que a Medida Provisória nº. 434/94, que 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica, determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente em 

cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários.

Assevera que a jurisprudência pátria reiteradamente tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV.

Nestes termos, pede a procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, referente aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento 

da presente ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento).

Juntaram-se aos autos os documentos.

Recebida a inicial foram indeferidos os pedidos liminares, sendo 

determinado o recolhimento das taxas judiciais ao final pelo vencido.

Devidamente citada a parte requerida apresentou tempestivamente a 

contestação, conforme Ref: 11, oportunidade em que levantou as 

preliminares da inépcia da inicial e da prescrição. No mérito pugnou pela 

improcedência dos pedidos exarados na exordial.

O autor apresentou impugnação à contestação (Ref: 15), rebatendo todos 

os pontos levantados pelo requerido, ao final, pugnando pela procedência 

dos pedidos formulados na inicial.

Foi o relatório. Fundamento. Passo à decisão.
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2. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os 

pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. 

Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos 

processuais negativos. Se assim é, e não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito.

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no 

art. 352, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que basicamente 

de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, 

ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos 

autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção 

de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação da parte requerida ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, referente aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento 

da presente ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento).

Antes de adentrar no mérito analiso as preliminares levantadas pela parte 

requerida, quais sejam: da inépcia da inicial, além da prejudicial da 

prescrição quinquenal. Com relação a primeira, tenho que a mesma se 

confunde com o mérito, uma vez que não há nenhum elemento suficiente 

para a extinção do processo sem análise do mérito, vez que a petição 

inicial preenche os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, bem 

como a motivação da parte autora é legítima e merece análise de mérito, 

motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

Quanto à prescrição, esta merece ser analisada em separado, uma vez 

que nas ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao 

recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão 

do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a 

propositura da ação.

 Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, para melhor elucidação, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. UNIDADE REAL 

DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 

DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI N.º 8.880/94. 

APLICABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, 

DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA 

SALARIAL DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO 

PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. 1. Nas demandas em que 

se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição 

atinge tão-somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que 

antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 

deste Tribunal, tendo em vista que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, a qual se renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo 

Tribunal de origem a perda salarial dos Agravados. Rever tal 

posicionamento ensejaria o reexame do quadro fático-probatório, o que 

não se coaduna com a via eleita, em face da Súmula n.º 07 do Superior 

Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no art. 2.º da Lei de Introdução do 

Código Civil não restou apreciada pelo Tribunal a quo, carecendo o tema 

do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 

Incidência do enunciado n.º 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ AgRg no Resp nº 875.405-SE – 

Rel. Min. Laurita Vaz – j. 06/11/08).

Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de 

trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 5 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Tanto assim que a 

parte autora restringe seu pedido aos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao 

ajuizamento da presente ação.

A respeito do tema, dispõe o Enunciado de Súmula nº. 85-STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse diapasão, conforme fundamentação supra rejeito a presente 

preliminar de prescrição.

Passo a análise do mérito. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra 

o Município de Juscimeira objetivando sua condenação ao pagamento do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre seus 

vencimentos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV.

Editada a Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida 

na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real)", instituiu-se a 

URV – Unidade Real de Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de 

março de 1994, os valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

públicos federais, na forma prevista no seu artigo 22, verbis:

"Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta Medida Provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior."

Conforme entendimento do STJ, a Lei nº. 8.880/94, que modificou o 

Sistema Monetário Nacional, é norma de ordem pública, tendo, pois, 

eficácia imediata e geral, para todos os servidores públicos, inclusive os 

municipais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É firme, neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais 

decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda. 

Inteligência da Súmula 85/STJ.

3. A discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 

8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes.

 5. Recurso especial conhecido e improvido." (STJ – REsp nº 774.858/RN – 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 5/6/2006).

"Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que 

modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, possuindo 

aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de 

conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e 

municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, 

Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001).

Incontestável nos autos que o Município requerido não providenciou a 

devida conversão dos vencimentos dos seus servidores em URV na 

forma determinada pela MP nº. 434/94, sendo tal circunstância, fato 

incontroverso nos autos.

Compulsando os autos observo que o requerente ingressou no serviço 

público municipal após a edição da MP nº. 434/94 e posterior conversão 

da Lei nº. 8.880/94, submetendo-se ao regime jurídico dos servidores 

municipais.

Todavia, aliada à falta de prova da alegação do município requerido neste 

particular, é certo que tal circunstância não é suficiente para retirar o 
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direito do servidor ao índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), conforme pacífica jurisprudência do STJ, verbis:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor de 

postular revisão de caráter geral de vencimentos. Prevalece neste 

Superior Tribunal o entendimento de que, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, 

segundo disposto na Súmula 85/STJ (REsp 1.237.561/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbel Marques – DJe de 22/3/11). Agravo regimental não provido.” (STJ 

– AgRg no Ag nº 1.414.592/RS – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – 1ª T. – j. 

01/12/11 – DJe 12/12/11).

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. URV. REDUÇÃO NOS VENCIMENTOS 

CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A data de ingresso no serviço 

público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute 

revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal. 

Precedentes. (...) Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na 

Súmula 85/STJ.” (STJ – AgRg no Ag 1.412.800/RS – Rel. Min. Castro Meira 

– 2ª T. – j. 25/10/11 – DJe 10/11/11).

No que concerne à alegação do Município de que não houve redução 

remuneratória nos vencimentos do requerente, não há provas neste 

sentido.

Ademais, o entendimento assente na Corte Superior é de que eventuais 

reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº. 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e, por isso, sequer podem ser compensadas.

Nesse diapasão:

“(...) Eventual concessão de reajuste por legislação superveniente não 

pode ser compensada com a resultante da conversão dos vencimentos 

em URV, porquanto se trata de parcelas de natureza jurídica distinta. 

Precedentes. Agravo regimental improvido." (STJ – AgRgAg nº 

626.886/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, in DJ 22/8/2005).

Indubitável, portanto, o direito da parte autora receber seu vencimento 

convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, 

conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, 

que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário.

Os comprovantes de rendimentos anuais anexados justificam os valores 

pretendidos na peça basilar, com a incidência do percentual de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento).

 No tocante aos juros e correção monetária, é cediço que recentemente, 

no julgamento das ADIs 4357 e 4.425, datado de 14.03.2013, Relator o 

Ministro AYRES BRITTO, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua 

natureza”, contidas no § 12 do art. 100 da CF/88, bem como a declaração 

de inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento do art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (redação dada pelo art. 5º da Lei nº. 11.960/2009).

Por corolário, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1270439/PR, representativo de controvérsia), firmou a 

compreensão no sentido de que "Em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5.º da Lei 11.960/09: (a) a correção 

monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de 

remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas."

Posteriormente, por meio de decisão proferia pelo Ministro LUIZ FUX, 

ratificada pela Plenária da Corte, fora decidido que “enquanto não 

revogada, continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na 

forma como vinham sendo realizados”, não tendo eficácia, por enquanto, 

as decisões de mérito tomadas pelo STF Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.

Tal ocorreu em virtude da decisão proferida pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI, que havia mandado suspender o 

julgamento do julgamento do AI 1.417.464-AgR/RS, no qual a corte havia 

decidido aplicar o índice do IPCA como base para correção monetária de 

um precatório.

Destarte, enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na 

Lei n. 11.960/2009, consoante decidido na MEDIDA CAUTELAR NA 

RECLAMAÇÃO 16.745 SC, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal 

TEORI ZAVASCKI.

Todavia, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça Lei n. 11.960/2009, consubstanciado no precedente REsp n. 

1.205.946-SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 

19.10.2011, admite-se a aplicação imediata da Lei nº. 11.960/09, todavia 

sem efeitos retroativos:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 

11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA 

PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO 

QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata 

às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e 

de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança".

2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento 

dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até 

então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a 

qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos 

juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de 

imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período 

anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 

2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros 

de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais 

acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então 

vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no 

que se refere à incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período 

subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 

do tempus regit actum.

 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, 

submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente 

às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que 

acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui 

tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente 

feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua 

vigência, sem efeitos retroativos.”

Deste modo, a correção monetária referente ao período anterior à entrada 

em vigor da Lei 11.960/09 deve ser efetuada com base no INPC e os juros 

são devidos no percentual de 6% a.a., já que incidem a partir da citação, 

momento em que já vigorava referida legislação.

Assim o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse as 

alegações e os documentos coligidos para os autos pela parte autora, no 

que tange às cobrança supracitadas, limitando-se a negar genericamente 

os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, 

CPC/2015), o que não se verificou no caso presente, posto que o 

requerido não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por MAIKO 

WILSON CUNHA DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos do requerente referido 

percentual.

3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, 

pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% 

(seis por cento) ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 

30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, 

uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

 3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade 

que a norteia, fica o requerido condenado ao pagamento da integralidade 

das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.

 3.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35312 Nr: 858-11.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINETE DE SOUZA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guia do sítio deste Egrégio Tribunal, para efetivo cumprimento 

do mandado de Citação do município requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23681 Nr: 1651-86.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA SANSÃO DE ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 

dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23366 Nr: 1420-59.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO LÚCIO GONZAGA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 

dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23340 Nr: 1395-46.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MARTINS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 

dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23264 Nr: 1324-44.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAI ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 

dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22999 Nr: 1057-72.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZILDES ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 

dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22980 Nr: 1042-06.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENY ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o município e abrir vista 
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dos autos, ocasião em que poderá, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35505 Nr: 953-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 30,00, através de emissão de guia junto ao site deste tribunal para 

efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 1697-70.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE 

GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. HOMOLOGO o Termo de Ajustamento de Conduta acostado na Ref: 72, 

que tem como partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GOLÇALVES 

SOUZA.

2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo 

Civil/2015.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.

5. P.R.I.C.

Juscimeira - MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36678 Nr: 1463-54.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CELESTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – artigo 593, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 8 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 1996-13.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por LAERCIO 

BEZERRA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37840 Nr: 2019-56.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO DAS 

PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por ELZA LOPES DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 2031-70.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO DAS 

PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por VERA LUCIA 

COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 331-25.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECILA LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ZEFERINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ PAES DA COSTA - 

OAB:9613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos 

do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, 

sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

12 de abril de 2017.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - 

OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do 

Novo Código de Processo Civil.3.3. Assim mantenho a suspensão do 

processo, conforme determinado em Ref: 27.3.4. Intimem-se. Cumpra-se a 

decisão embargada.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018. ALCINDO PERES 

DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 321-78.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MASCARENHAS MATOS INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda à inicial e recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/06/2018, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 10 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 2945-37.2017.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINEIDE SANTOS PEREIRA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 
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CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos etc... DISPOSITIVO3.1. POSTO ISSO, tendo sido demonstrada a 

alegada lesão a direito líquido e certo da impetrante, mediante prova 

pré-constituída, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº. 

12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA INVOCADA, para o fim de 

determinar a investidura da impetrante no cargo de Professor (Classe B 

Nível I – Pedagogia), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento 

de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.3.2. A 

violação do presente provimento mandamental constituirá ato atentatório 

ao exercício da jurisdição, sujeitando o infrator a sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis, além da multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa (NCPC, art. 77, inciso IV, e § 2º). Ainda, “Constitui crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em 

mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da 

aplicação da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis.” (art. 

26, da Lei nº. 12.016/2009).3...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36748 Nr: 1503-36.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDES GOMES BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Após o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso 

interposto, mantenho a decisão que o recebeu.

 2. Intime-se o apelante para comprovar o cumprimento da tutela 

antecipada deferida na sentença.

3. Após a comprovação do cumprimento da tutela antecipada, uma vez 

que houve a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 22 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 634-39.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO COTLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LUCIA 

CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a intimação do autor a tomar 

ciência da cerrtidão a seguir transcrita:"Certifico e dou fé o e-mail do 

requerido informado na petição inicial encontra-se com erro, razão pela 

qual o requerido ainda não foi citado na presente demanda", por essa 

razão, deverá ser redesignada nova data para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 961-81.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ROCHA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a citação da parte requerida.

3. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (artigo 7º, inciso I, da 

Lei nº. 12.016/2009).

4. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o 

impetrante, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

5. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12, caput, da referida 

lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Juscimeira – MT, 23 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 978-54.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS proposta por TELMA FRIZZEIRA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido 

condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37402 Nr: 1780-52.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por ERLY OLIVEIRA SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 
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no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37445 Nr: 1789-14.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM 

RAZÃO DA URV proposta por LUCIANA GONÇALVES PEREIRA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 23 de abril 

de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37389 Nr: 1778-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICE ALVES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por AURENICE ALVES SALES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37831 Nr: 2015-19.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por ANA CLAUDIA BORGES DE PAULA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% 

(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir 

sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas 

deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 1770-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por ROSANGELA 

FIDELIS PEREIRA BATISTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26198 Nr: 206-62.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados na Ref: 68 declaro como devido à exequente, a quantia 

discriminada no cálculo já referido e, por corolário, determino que se 

proceda conforme decisão de Ref: 70.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por RITA TACIANA 

FERNANDES MARIM, qualificada nos autos, em face da VIVO S/A. ambos 

identificados, buscando a parte reclamante, liminarmente, obrigar à 

reclamada a restabelecer a linha telefônica da parte autora, bem como a 

indisponibilidade da mesma para terceiros. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso concreto, 

verifica-se que os pedidos de antecipação de tutela confundem-se com o 

mérito da ação, motivo pelo qual não merecem guarida nesta fase de 

análise perfunctória. Desta forma, não estão presente os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a 

concessão da medida imprescindível se faz a prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação, o que não se verifica nos autos. 

Também, com relação ao dano de difícil reparação, não ficou claramente 

demonstrado. Assim, considerando a principiologia que ilumina os 

Juizados especiais, levando-se em conta o juízo sumário de cognição a 

ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da 

presente medida, não merece guarida, uma vez que não ficou claramente 

demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da referida liminar. 

3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido na inicial, por 

entender não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão 

do referido pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial 

as advertências legais da revelia. 5. Designe-se sessão de conciliação. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-57.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DINAI ARAUJO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 05/06/2018 Hora: 15:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-13.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - MT23677/O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 15:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

V A DA COSTA - ESTOFADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - MT0015310A-O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 05/06/2018 Hora: 

16:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 05/06/2018 Hora: 

16:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 05/06/2018 Hora: 

17:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

13/06/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2018.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/06/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - MT23677/O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

13/06/2018 Hora: 14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/06/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-57.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DINAI ARAUJO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 13/06/2018 Hora: 

14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-37.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 744 de 832



autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-25.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ANDRE NUNES OAB - SP0279176S (ADVOGADO)

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT0012393A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-82.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-53.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANIR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-77.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SINAIR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

sobre a petição juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

sobre a petição juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72483 Nr: 951-82.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA PEREIRA, GENILSON DOS 

ANJOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 INTIME-SE a signatária da petição de fls. 117/122 para que no prazo legal, 

junto procuração e apresente defesa prévia.Face ao exposto, por ora, 

DEFIRO o pedido de fls. 117/122, REVOGO a prisão preventiva, 

CONCEDENDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a FRANCISCO SILVA PEREIRA 

mediante medidas cautelares previstas nos arts. 336 e 319, do CPP, nos 

seguintes termos:a- comparecimento mensal em juízo, para informar e 

justificar atividades;b- proibição de ausentar-se da Comarca sem 

autorização do Juízo;c- proibição de acesso e/ou frequência a determinar 

lugares, como bares, prostíbulos e afins;d-proibição de prática de 

crimes.e--proibição de se aproximar ou entrar em contato com a vítima, 

devendo ficar distante dela por, no mínimo, 300 metros.Indefiro o pedido de 

arbitramento de fiança, uma vez que em seu interrogatório na Polícia (fls. 
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18) o acusado afirmou que estava desempregado.Sirva a presente 

decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO, salvo 

se por outro motivo estiver preso.Dê baixa no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão.INTIME-SE o patrono da causa, para apresentar 

resposta à acusação.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo 

o necessário.Marcelândia-MT, 20 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71978 Nr: 681-58.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS, ISAEL NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69501 Nr: 1004-97.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA THERESA HANZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71639 Nr: 491-95.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALBER FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

23502170860, Rg: 49.898.508-8, Filiação: Rosimeire Gomes Ferreira da 

Silva e Edson Ghiraldi da Silva, data de nascimento: 21/03/1995, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), seviços gerais, Telefone 

(14)9679-0345. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado em 25 de agosto de 2017 pelo Ministério 

Público do Estado de MT, como incurso nas sanções (i) do Art.14 da Lei n° 

10.826/2003, (ii) do Art. 129, "caput", do Código Penal e (iii) do Art. 12 da 

Lei n° 10.826/2003, na forma do Art.69 do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.RECEBO a denúncia, em seus termos, vez que 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Nos 

termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação alterada 

pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial 

de justiça indagar o acusado se ele pretende constituir advogado ou se o 

juiz deve nomear lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de 

certificar sobre a notificação do acusado, deve mencionar se este 

informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, 

sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar 

defensor. (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 

30/08-CGJ).COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Defiro o pedido 

de (fl. 46) para juntada ulterior de certidões de antecedentes 

criminais.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 de setembro de 2017. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 19 de abril de 2018

Lovania Beatriz ZeretzkiGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75784 Nr: 875-24.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GARÇÃO SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROATIVA AGROSILAGEM LTDA ME, 

RODRIGO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, determinando que a requerida volte a realizar a 

colheita do capim na área informada na inicial, no total de 300 (trezentos) 

hectares, conforme descrito nas cláusulas do contrato 

(fl.19/20).CITE-SE/INTIME-SE a requerida para cumprimento da presente 

determinação, a qual deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

retomar a colheita iniciada, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de 30 (trinta) 

dias.Considerando a relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, CONCEDE-SE a inversão do 

ônus da prova.Após, voltem os autos conclusos para designação de 

audiência de conciliação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 1998-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES, ROQUE 

WILLIANS VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, 

promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-grossense – Sicredi Norte MT, em detrimento de Marcio Vitor 

Viola. Conforme manifestação às fls. 116/119, o autor informa que 

celebrou acordo com a parte, a qual reconheceu e confessou dever o 

montante de R$ 298.091,86 (duzentos e noventa e oito mil, noventa e um 

reais e oitenta e seis centavos), mas, tendo em vista tratar-se de direito 
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disponível e visando o credor receber o seu crédito, de livre e espontânea 

vontade, aceitou em receber a quantia de R$ 15.040,99 (quinze mil, 

quarenta reais e nove centavos), com vencimento em 20/02/2018, na 

seguinte forma: o valor deverá ser depositado na conta corrente número 

07340-7, agência número 0818, banco 748 em nome do Executado Marcio 

Vitor Viola Rodrigues, sendo que a baixa será realizada na data do 

deposito, pelo saldo existente, o que desde já fica autorizado(...) DECIDO 

Sendo as partes capazes e os direitos disponíveis, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre a exequente e os executados e SUSPENDO a execução 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

ano, devendo os autos ficar em arquivo provisório. Após este prazo, 

intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o 

cumprimento do acordo.Em seguida, voltem os autos 

conclusos.Intimem-se.Marcelândia, 19 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60931 Nr: 911-76.2012.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA - ME., JOSÉ 

AUGUSTO VARALLO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA, JORGE 

FORTUNA, BRUNO ROBSON FORTUNA, BARBARA FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:7.459-A/MT, 

Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 493/495 dos autos, no que tange ao cumprimento 

de sentença.

Destarte, intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias 

atualize o débito objeto do presente executivo.

Após, Cite-se/Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar a quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem 

como de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida.

Em tempo, retifique-se a autuação e registro dos autos para que conste 

como execução.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 19 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 914-94.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMMA FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, MARCILENE KERLHY ALVES, JULIA FERREIRA LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por todo o exposto, estando claramente demonstrados os 

requisitos que ensejam a litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.Em tempo, defiro o requerimento para juntada de 

cóp ia  in tegra l  do  p resente  au tos ,  ao  p rocesso n º 

0000030-65.2013.811.0109.Desnecessário o decurso de prazo, 

certifique-se, após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Sem custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia, 19 de 

abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 2066-41.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls. 52/53, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.05), bem como, 

as quais também foram requeridas pela defesa (fls.52/53), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Em tempo, intime-se com urgência a equipe multidisciplinar deste juízo, 

para elaboração de estudo psicossocial no prazo de até 20 (vinte) dias, a 

contar da intimação.

INTIME-SE. Requisite-se, escolta.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47370 Nr: 1155-10.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48113 Nr: 1896-50.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA SALVADOR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67946 Nr: 243-66.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CRUZ SOUZA, GELSON POTHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43482 Nr: 895-98.2007.811.0109
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, EDNA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, WILSON CESAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

_______

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-74.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIONE ROBERTO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

weslley hainzerender (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da audiência 

designada para o dia 17 de maio de 2018 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-05.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA REGINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado(a) para 

comparecer a audiência designada para o dia 17 de maio de 2018 às 

14:05horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-89.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA STEPHANIE SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que conforme endereço informado pela parte autora 

no Termo de Audiência (8161313), fora enviada Aviso de Recebimento e 

conforme informações o indicado é desconhecido (9241177). Dessa 

forma, intimo a parte autora para que no prazo de 5 dias informe nos autos 

o novo endereço da parte contrária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 1119-55.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERENICE LUPATINI SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42710 Nr: 167-57.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO YUKI LTDA., Hamilton 

Rezende de Oliveira, Luiz Aparecido Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 INDEFIRO o pleito de fls.109/110, tendo em vista que a parte autora não 

anexou ao requerimento, comprovante que exauriu todos os meios de 

localização dos requeridos.

Destarte, consigno que, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo 

Civil, incumbe ao autor promover as diligências requeridas ou requerer que 

o Juízo as faça, desde que o pedido seja fundamentado.

Assim, intime-se o autor para no prazo de 10 (dez dias) requerer o que for 

de direito.

 CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-94.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 

004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação 

da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos à execução, nos termos do art. 730, caput, do Código de 

Processo Civil. Intime-se, ainda, a Fazenda Pública Estadual para, no prazo 

acima mencionado, informar a existência de débitos em nome da parte 

exequente que preencham as condições estabelecidas no § 9º, do art. 

100, da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento 

dos valores informados, tudo em cumprimento ao art. 6º, da Resolução nº 

115/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Às providências de 

estilo. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 10 de agosto de 2015. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58654 Nr: 1460-75.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAIXÃO SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 Autos nº 1460-75.2015.811.0111

Código nº 58654

Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução vertida pelo INSS em face da pretensão 
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executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 09, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, passando a ser realizada, a impugnação a execução nos 

próprios autos. Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono da 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 1317-18.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do réu, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58646 Nr: 1453-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA IAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 Autos nº 1453-83.2015.811.0111

Código nº 58646

Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução vertida pelo INSS em face da pretensão 

executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 09, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, passando a ser realizada, a impugnação a execução nos 

próprios autos. Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono da 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 1091-76.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1091-76.2018.811.0111.

Código nº 74188.

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que os documentos apresentados não 

comprovam a negativa do requerimento administrativo pela autarquia 

demandada.

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para que comprove a negativa 

do requerimento administrativo ou se for o caso, a concessão do 

benefício, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27437 Nr: 24-04.2003.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrônia Matupá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Nascimento - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27437

Processo nº 24-04.2003.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Eletrônica Matupá

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fls. 118.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 1090 Nr: 731-64.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Izidoro Rottili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Franco Cândia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samya Abud - OAB:13.390/MS

 Código nº 1090
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Processo nº 731-64.2006.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Celso Izidoro Rottili

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando o 

atual endereço do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 978-98.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulmara Lopes de Oliveira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLITO DIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52842

Processo nº 978-98.2013.811.0111

Classe – Assunto: Inventário

Requerente(s): Sulmara Lopes de Oliveira

 Requerido(s): Espolio de Carlito Dias Machado

Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que a requerente foi intimada por meio de 

seu procurador constituído para promover o regular prosseguimento do 

feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte exequente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55260 Nr: 1359-72.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55260

Processo nº 1359-72.2014.811.0111

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Exequente(s): Banco Fiat S/A

 Executado(s): Maria da Conceição da Silva Coronheiro

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que o requerente foi intimado por meio de 

seu procurador constituído para promover o regular prosseguimento do 

feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte exequente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50171 Nr: 24-86.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUINO BORSSATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24-86.2012.811.0111

 Código nº 50171

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Balduino Borssati

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para cumprimento do edital.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36421 Nr: 1262-77.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, Sangaletti Sangaletti & 

Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:MT0003047O

 Autos nº 1262-77.2011.811.0111

Código nº 36421

Classe – Assunto: Ação Civil Publica

 Requerente(s): Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Requerido(s): Município de Matupá-MT e Sangaletti & Cia Ltda.

Vistos em correição.

Intimem-se os requeridos para que providenciem o pagamento das custas 

processual, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36038 Nr: 878-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Autos nº 878-17.2011.811.0111

Código nº 36038

Classe – Assunto: Embargos à execução

Embargante(s): José Carlos Bertolin e Irailde Ramalho Bertolin

Embargado(s): Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Intimem-se os embargantes para que providenciem o pagamento das 

custas processual, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9351 Nr: 346-19.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donin Donin & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 346-19.2006.811.0111

Código nº 9351

Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): Donin Donin & Cia Ltda.

Executado(s): Ailton Souza Dias

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que providencie o pagamento das custas 

processual, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35683 Nr: 524-89.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAC AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 524-89.2011.811.0111

 Código nº 35683

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: José Aparecido Faria

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para cumprimento do edital.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 155-27.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE CARON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 155-27.2013.811.0111

 Código nº 52007

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Antônio José Caron

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para cumprimento do edital.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 1915 Nr: 1130-93.2006.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SOBANSKI, EVA SOBANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 Autos nº 2006/195

Código nº 1915

Classe – Assunto: Embargos de Terceiros

Embargante(s): Nelson Sobanski e Eva Sobanski

Embargado(s): Paulo Cesar Donin

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargada para que providencie o pagamento das 

custas processual, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50504 Nr: 373-89.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Processo nº 373-89.2012.811.0111.

Código nº 50504

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor(s): Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu(s): Adão Batista Coutinho

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 127-128.

Cumpridas todas as determinações e inexistindo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 1336-97.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51438

Processo nº 1336-97.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Dalvina Alves de Lima

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36505 Nr: 1346-78.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Código nº 36505

Processo nº 1346-78.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Donin Transportes e Logistica Ltda.

 Executado(s): Banco Santander Brasil S/A

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que o exequente foi intimado por meio de 

seu procurador constituído para promover o regular prosseguimento do 

feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte exequente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 54-87.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLEY ALVES VIANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51906

Processo nº 54-87.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Município de Matupá

Executado(s): Derley Alves Viana –ME

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51535 Nr: 1431-30.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ROBERTO OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51535

Processo nº 1431-30.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Requerente: Fazenda Pública Estadual

Requerido: Jaime Roberto Oss

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 248-97.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Severino - ME Escritório Contábil Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14320 B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10.885/MT, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27993

Processo nº 248-97.2007.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 Executado(s): David Severino – ME Escritório Contábil Toledo

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 1711-98.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLI CARDOSO, F. CARDOSO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51814

Processo nº 1711-98.2012.811.0111
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Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): F. Cardoso Materiais para Construção – ME e Francielli 

Cardoso

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fls. 27.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55027 Nr: 1174-34.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55027

Processo nº 1174-34.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): José Wilas da Silva

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização da perícia.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 54-56.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54073 Nr: 370-66.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES LOPES SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54073

Processo nº 370-66.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Lurdes Lopes Schitz

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização da perícia.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 39-43.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54169 Nr: 464-14.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54169

Processo nº 464-14.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Carlos Alves dos Santos

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização da perícia.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 49-53.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 434-57.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Ronaldo Pires de Andrade - OAB:7994-A/MT, Ruy 

Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 12211

Processo nº 434-57.2006.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Raimundo Veloso da Silva

Executado(s): Alcides Marques da Silva

Vistos em correição.

Cumpra-se, COM URGÊNICA, a determinação de fls. 214.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34685 Nr: 1997-47.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILE JOSE DE SOUZA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34685

Processo nº 1997-47.2010.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Amarile José de Souza Arruda

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51310 Nr: 1205-25.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 51310

Processo nº 1205-25.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Iracema de Souza

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a conta indicada às fls. 141, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74208 Nr: 1108-15.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA DE SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1108-15.2018.811.0111.

Código Apolo 74208.

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 – OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 - Por oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 

informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC.

5 – CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial.

6- Apresentada a contestação INTIME-SE a parte autora, para no prazo 

legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

7 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

8 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 20 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 649-28.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31629

Processo nº 649-28.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Maria de Lourdes Ferreira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a conta indicada às fls. 133, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 1094-17.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevilce Parizotto Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28845

Processo nº 1094-17.2007.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Edevilce Parizotto Alessio

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a conta indicada às fls. 156, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74056 Nr: 1017-22.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 (...)Diante disso, observo que não há outra medida capaz de acautelar o 

processo e a ordem pública abalada, que não a prisão preventiva da 

indiciada.Dessa forma, considerando que a indiciada não trouxe aos autos 

nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e 

requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de LUCIMARA MARCIRIO, o que faço nos termos do artigo 

312 e seguintes do Código de Processo Penal.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.Matupá/MT, 20 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52841 Nr: 977-16.2013.811.0111

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANNA PRODUÇÕES ESTRUTURAS E 

EVENTOS, ALBANIR WANDERLEY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 Processo nº 977-16.2013.811.0111 (Código 52841)

Classe – Assunto: Representação por Infração Administrativa

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Banna Produções Estruturas e Eventos

Vistos em correição.

A requerida Banna Produções Estruturas e Eventos, regularmente citada 

por edital (f.36), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contestação (f.39).
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Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial a causídica, DRA. EMILIANA BORGES FRANÇA 

para patrocinar os interesses da requerida, apresentando contestação no 

prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência à advogada 

nomeada:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

da Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor da 

Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 1437-42.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ANTONIO BASSEGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benhur Antônio Mazzonetto - 

OAB:11.467 / MT, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:OAB/PR 60.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 1437-42.2009.811.0111 (Código 32426)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Vilmar Antônio Bassegio

 Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção por 

desídia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 414-22.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MULLER RESTAURANTE ME, ALCIRO 

MULLER, LIRES MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16.108, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo excipiente 

Alciro Muller.Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, indicando o paradeiros dos executados Sérgio Muller e Lires 

Muller.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 20 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28054 Nr: 253-22.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUSCULI & SECOLINE LTDA, Edenilson 

Minusculi, Antonio Marcos Secoline, DULCINÉIA REGINA BARDINI 

MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Isto posto, determino:1)A remessa dos autos à Contadoria do Juízo para 

atualizar o cálculo nos moldes acima (com exclusão da multa de 10% do § 

1º, do art. 523 do CPC e com observância do artigo 916 do Código de 

Processo Civil), visando a apuração de eventual saldo;2)O levantamento 

do numerário depositado (R$262.477,24 - duzentos e sessenta e dois mil e 

quatrocentos e setenta e sete reais e vinte quatro centavos-), mediante a 

expedição de alvará eletrônico, em conta a ser indicada pelo exequente 

para imediata transferência, eis que se trata de valor incontroverso;3)A 

inclusão da causídica Dr. Louise Rainer Pereira Gionédis a fim de que as 

intimações e publicações sejam a ela destinadas, sob pena de 

nulidade;4)Com o aporte do novo cálculo, manifestem-se as 

partes;5)Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 19 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28867 Nr: 1120-15.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Grão do Norte Ltda., Milton de Paula 

Souza, Cirene de Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERALDO DA COSTA - 

OAB:GO 1547

 Processo nº 2007/273 (Código 28867)

Classe – Assunto: Execução

 Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Cerealista Grão do Norte Ltda e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de f.148-150, intime-se a parte 

exequente para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26573 Nr: 62-45.2005.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractor Parts Peças e Impl. Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacílio Peron - OAB:3684-A / 

MT
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 Processo nº 62.45.2005.811.0111 (Código 26573)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Daniel Paes

Requerido: Tractor Parts Peças e Impl. Agrícolas Ltda

Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a existência de saldo em conta 

judicial, bem como sobre o transcurso do prazo para a parte exequente 

apresentar os cálculos que entende corretos.

Apresentados os cálculos, intime-se a parte executada.

 Não apresentados, intime-se pessoalmente a parte autora para 

apresentar os cálculos, conforme decisão de f. 414, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30746 Nr: 1199-57.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LURDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30746.

Processo nº 1199-57.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Lurdes Pinheiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu procurador constituído, para 

apresentar a certidão de óbito da parte requerente, bem como para 

promover a habilitação dos sucessores, nos termos do artigo 687 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51197 Nr: 1090-04.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1090-04.2012.811.0111 (Código 51197)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: Saulo Leite da Silva

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada (f.108), a parte executada deixou de efetuar 

o pagamento voluntário do débito, resultando no inadimplemento da dívida, 

razão pela qual a parte exequente requereu a penhora online das contas e 

aplicações financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55238 Nr: 1339-81.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERVASIO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Processo nº 1339-81.2014.811.0111 (Código 55238)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Sebastião Gervásio de Menezes

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Tendo em vista o lapso temporal, julgo prejudicado o pedido de retratação 

formulado pelo requerido (f.190).

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre o julgamento do agravo 

interposto.

Intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 2046-78.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altieres Lacerda Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201 MT

 Vistos em correição.(...) De início, AUTORIZO e DETERMINO o repasse 

diretamente ao agente fiduciário, do valor depositado nos autos código 

58551 e certificado pela gestora (ref. 33), referente à prestação vencida 

em setembro de 2015, destinada à amortização do saldo devedor do 

financiamento incidente sobre o imóvel (contrato nº 144440380292-2), em 

estrita observância ao que determinado na sentença proferida na ação de 

conhecimento.Após a amortização da parcela vencida em setembro de 

2015, OFICIE-SE ao agente fiduciário a fim de que esclareça acerca da 

existência de saldo devedor ou credor relativo ao contrato supracitado, 

indicando quem foi o responsável pelo pagamento das parcelas 

quitadas.Quanto à condenação da exequente no pagamento dos móveis, 

deferida a compensação do débito com os valores adiantados a título de 

custas e taxa judiciária, DETERMINO o depósito em juízo do saldo 

remanescente de R$ 1.235,01 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e um 

centavo) atualizado até a data do efetivo pagamento. Após o pagamento, 

INTIME-SE a executada para indicar a conta destinada à transferência dos 

valores.Cumpridas estas determinações, voltem-me conclusos para a 

análise dos pedidos remanescentes.Traslade-se cópia da presente 

decisão aos autos nº 58551. Matupá, 22 de abril de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 1104-95.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA CONCEIÇÃO DA SILVA, EDIVAN 

APARECIDO CAIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:OAB/MT 8.094

 Processo nº 1104-95.2006.811.0111 (Código 21648)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Valdineia Conceição da Silva e Edivan Aparecido Caioni

 Executada: Eletro Móveis Nunes Ltda

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo exequente (f.241).

Expeça-se e depreque-se (fls. 95) o mandado de penhora de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do débito.

Nomeio como depositários os exequentes, facultado aos executados o 

encargo se, tratando-se de imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre 

imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários 

ou úteis à atividade agrícola, haja caução idônea (CPC, art. 840, II e III, e § 

1º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54116 Nr: 417-40.2014.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGB, ADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 417-40.2014.811.0111 (Código 54116)

Classe – Assunto: Ação de Alimentos

Requerente: Joel Vitor Galvão Barbosa

Requerido: Edirson Lima Barbosa

Vistos em correição.

Defiro parcialmente o pedido formulado pelo requerente (f.67-68).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço da requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36410 Nr: 1251-48.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Márcia Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1251-48.2011.811.0111 (Código 36410)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Ruy Barbosa Marinho Ferreira

Executada: Liane Márcia Donin

Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado às f.56.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada não foi 

citada/intimada da providência inicial, eis que seu paradeiro é incerto.

Considerando a anulação do ato de citação por edital, foi realizada a 

tentativa de citação/intimação por meio de carta precatória, cujo resultado 

restou infrutífero (f.53).

Assim, intime-se a parte exequente para postular adequadamente o que 

entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28507 Nr: 757-28.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerdau Aços Longos s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makro Comércio de Materiais de Construção 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Pedroso - OAB:17.139, 

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - OAB:18.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/157 (Código 28507)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Gerdau Aços Longos S.A.

 Executado: Makro Comércio de Materiais de Construção Ltda

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção por 

desídia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26524 Nr: 7-70.2000.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pro-Solo Produtos Agropecuários Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Produtores Rurais Alto Alegre, 

Genuino Mezzomo, Abdias Nunes Pereira, Dalira Alves Nunes, Matilde 

Cezarrin Mezzomo, Jubaciel Pedro Porte, Solange Icasatti Porte, Norberto 

Peixer, Rosimeire Araujo Borzo Peixer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Wilson Peagudo de Freitas - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY 

BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 c

Processo nº 7-70.2000.811.0111 (Código 26524)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Pro-Solo Produtos Agropecuários Ltda

Requeridos: Genuíno Mezzomo e Outros

Vistos em correição.

Defiro o pedido da parte exequente (f.573-575) para determinar a 

penhora, avaliação e remoção dos bens indicados.

Nomeio o exequente como depositário, facultando ao executado o 

exercício do encargo, desde que prestada caução idônea, nos termos do 

art. 840, inciso II do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27066 Nr: 1617-63.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antonio Damim
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 Isto posto, rejeito os pedidos formulados pelo executado às f.63; e 

67.Penhore-se o bem arrestado às f.23, permanecendo como depositário 

o Sr. Antônio Dirso Hermes.Avalie-se o bem e, com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestarem-se.Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 20 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51780 Nr: 1677-26.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, Claudio Alves Vieira, 

Irineo Vieira, DAMOR SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1677-26.2012.811.0111 (Código 51780)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requeridos: Irineo Vieira e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da declinação inclusa (f. 188) e, considerando que 

os interesses processuais do requerido devem ser amplamente 

garantidos, revogo a nomeação do causídico Dr. Agassis Favone de 

Queiroz e nomeio o Dr. Igor Neves de Carvalho para patrocinar os 

interesses do requerido Irineo Vieira, fixando o mesmo valor de honorários 

nos termos da decisão outrora (fls. 180).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como o 

requerido para comparecer ao escritório do causídico nomeado.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão judicial pretérita (f. 180-181), 

concedendo vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31929 Nr: 948-05.2009.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 948-05.2009.811.0111 (Código 31929)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Roberto Peixoto

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

S.A. em face de Roberto Peixoto, qualificados nos autos, objetivando a 

apreensão do veículo descrito e caracterizado na inicial, o qual foi 

alienado fiduciariamente pela instituição requerente.

Deferido o pedido liminar, o veículo e o requerido não foram encontrados, 

de modo que o requerente postulou pela conversão da ação cautelar para 

ação de depósito.

De lá para cá, a citação do requerido nunca foi perfectibilizada.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sendo que sua última petição, em setembro de 

2015, se refere a juntada do recolhimento das custas com oficial de 

justiça.

Intimado pessoalmente para dar prosseguimento o feito, quedou-se inerte 

(f.66-67).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de f.66.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente e ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58551 Nr: 1406-12.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altieres Lacerda Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201 MT

 Vistos em correição.

Considerando que a deliberação pendente nestes autos está atrelada ao 

cumprimento de determinações a serem efetivadas nos autos nº 63908, 

aguarde-se o cumprimento.

Dada a relação de dependência entre os autos mencionados, DETERMINO 

à Secretaria que sejam apensados, de forma que as conclusões sejam 

concomitantes.

Cumpra-se.

Matupá, 22 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53785 Nr: 143-76.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURATTI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR A 

PARTE REQUERIDA ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título 

de dano moral em favor da requerente, corrigido monetariamente e 

acrescido de juros de mora de 1%, a partir da presente data (Súmula 362 

do STJ). Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

17 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29615 Nr: 69-32.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Cristina Pereira, Ivanes Terezinha Henn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Guizzo, Batista João Guizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 69-32.2008.811.0111 (Código 29615)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Jéssica Cristina Pereira e Outra

Executados: Renato Guizzo e Outro

Vistos em correição.

Expeça-se, novamente, carta precatória para a Comarca de Terra Nova do 

Norte, a fim de que se realize a constrição e avaliação do bem imóvel 

descrito na matrícula nº 5710/5711, do 1º Ofício de Terra Nova do Norte – 

Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, consignando que se trata de 

imóvel localizado na BR 163, próximo ao posto de gasolina da 6ª Agrovila.

 Além disso, consigne-se na carta precatória o telefone da advogada da 

parte exequente (Dra. Emiliana Borges França, telefones nº 3575-1744 e 

(66) 99977-1870), para que acompanhe o Oficial de Justiça a fim de 

viabilizar a localização do imóvel e o integral cumprimento da decisão de 

fls. 225/226.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51298 Nr: 1193-11.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROMEU MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51298.

Processo nº 1193-11.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Wilson Romeu Marques

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração o teor da decisão proferida no Egrégio 

Tribunal de Justiça e, tendo em vista que às fls. 174-176 foi juntada mera 

comprovação de agendamento, INTIME-SE a parte requerente que 

comprove a negativa do requerimento administrativo ou se for o caso, a 

concessão do benefício, sob pena de extinção do feito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 195-77.2011.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA PIRES NEVES, ROSICLEIA NEVES DE 

BRITO, CLEDIJEANY NEVES DE BRITO, GESSIKA PIRES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCHIMEDES PEDROSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-77.2011.811.0111 (Código 35353)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Maria Luíza Pires Neves

Requerido: Espólio de Archimedes Pedro de Brito

Vistos em correição.

Trata-se de ação objetivando abertura de inventário no qual figuram como 

autores Maria Luiza Pires Neves, Rosicléia Neves de Brito, Cleidijeany 

Neves de Brito e Géssika Pires de Brito, todas qualificadas nos autos, em 

virtude do óbito de Archimedes Pedroso de Brito.

Com a inicial, juntou documentos (fls. 08/22).

Recebida a inicial (fls. 23), foi nomeado inventariante Maria Luiza Pieres 

Neves.

 A parte autora juntou certidão negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União (fls. 33) e certidão referente ao 

ICMS/IPVA do Estado de Mato Grosso (fls. 34). Juntou certidão positiva de 

dívida ativa municipal (fls. 35).

Ato contínuo, juntou-se certidão municipal positiva com efeito negativo, e 

declaração de isenção do ITCMD (fls. 39/45).

Primeiras declarações às fls. 49/55.

Manifestação da Fazenda Pública Estadual pugnando pela juntada de guia 

de apuração do ITCMD ou declaração de isenção (fls. 76).

Manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional informando 

inexistência de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União, e a ausência de interesse no feito (fl. 79). A Fazenda Pública 

Municipal manteve-se silente (fls. 83).

Decisão intimando a advogada a manifestar expressa concordância de 

todas as herdeiras com a partilha na forma posta nas primeiras 

declarações (fls. 84).

Petição manifestando concordância das herdeiras quanto à partilha do 

imóvel na forma indicada nas primeiras declarações (fls. 87/88).

Por não haver irregularidades, vieram estes autos conclusos para 

sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Maria Luiza Pires Neves, Rosicléia Neves de Brito, Cleidijeany Neves de 

Brito e Géssika Pires de Brito ingressaram com ação objetivando a 

abertura de inventário do espólio de Archimedes Pedroso de Brito.

Segundo as primeiras declarações, o de cujus deixou os seguintes bens a 

serem partilhados:

 1. um imóvel urbano correspondente ao lote 12, quadra 25, com área 

superficial de 296,35 m², localizado na Rua 13, nº 137, Bairro Jardim das 

Flores, Matupá, com área edificada e valor venal de R$ 75.000,00 (setenta 

e cinco mil reais).

O de cujus não deixou dívidas.

 As partes são maiores e capazes, apresentaram partilha dos bens 

componentes do espólio e comprovante de isenção do imposto de 

transmissão causa mortis e doação – ITCMD (fls. 45).

 Ante o exposto, HOMOLOGO a partilha de fls. 52/53, referente aos bens 

que compõem o espólio de Archimedes Pedroso de Brito, e, por 

consequência, atribuo às herdeiras Rosicléia Neves de Brito, Cledijeany 

Neves de Brito e Gessika Pires de Brito, os respectivos quinhões, em 

conformidade com a partilha homologada, ressalvados os direitos de 

terceiros.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Lavre-se e expeça-se formal de partilha.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após, cumpridas estas determinações, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1419-79.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENILDE DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1419-79.2013.811.0111 (Código 53311)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

Requerente: Maria Elenilde dos Santos Jardim

Requerido: Wilson Batista Ribas

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por Maria Elenilde 

dos Santos Jardim em face de Wilson Batista Ribas, ambos qualificados 

nos autos, alegando ser possuidora, de forma mansa e pacífica, de um 

lote urbano nº 17, quadra 09, ZH2-002, com área superficial de 459,81 m², 

que estaria registrado em nome do requerido.

O requerido e os confinantes foram citados por edital, bem como foram 

oficiadas as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

O CRI de Matupá (MT) informou que a requerente não possui outro imóvel 

(f.84).

A tentativa de citação do requerido, via carta precatória, restou frustrada 

(f.72).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 Frustrada a citação do requerido Wilson, por carta precatória, e havendo 

sido citado por edital, sem apresentação de contestação, tampouco 

constituído advogado (art.72, II, CPC), nomeio como curador especial o 

causídico Dr. Ivaine Molina Júnior para patrocinar seus interesses, 

apresentando resposta no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

intimá-lo, desde logo, para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento abaixo designada, com fulcro nos princípios da economia e 

celeridade processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de junho de 

2018, às 14h30, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade e trazerem suas 

testemunhas, dispensando-se a intimação do Juízo, nos termos do artigo 

455 do CPC.

Reiterem-se os ofícios às Fazendas Públicas Federal e Municipal para 

manifestarem interesse na causa.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 421-28.2009.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FOGAÇA NETO, ALFREDO FOGAÇA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira, João Claudinei Favato, 

NILSON JOÃO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT, Valdir 

Miquelin - OAB:4613/MT

 Processo nº 421-28.2009.811.0111 (Código 53799)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Emiliana Borges França

Executados: Alfredo Fogaça Neto e Outro

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 534 do CPC “no cumprimento de sentença que 

impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente 

apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (...).

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha de crédito atualizada.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 1605-34.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIL COMERCIO DE AGROINSUMOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte autora, por todo o conteúdo 

do certidão (ref 12), para que no prazo legal, manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60836 Nr: 504-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARCIO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 504-25.2016.811.0111

Código nº 60836

Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução vertida pelo INSS em face da pretensão 

executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 04, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, passando a ser realizada, a impugnação a execução nos 

próprios autos. Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono da 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 176-03.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY GASPAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº52028.Processo nº 176-03.2013.811.0111.Classe – 

Assunto:Ação Penal.Autor:Ministério PúblicoAcusado: Franciney Gaspar 

Conceição da SilvaVistos em correição.1)Ante o teor da certidão de fl.65, 

NOMEIO com defensor dativo do acusado Franciney Gaspar Conceição da 
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Silva o advogado Ivaine Molina Júnior devendo apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 668-58.2014.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.A. DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPALNAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DAUFENBACH 

- OAB:5325

 Processo nº 668-58.2014.811.0111 (Código 54423)

Classe – Assunto: Cível - Monitória

Requerente: I. A. Dias ME

Requerido: Constil Construções e Terraplenagem Ltda

Vistos em correição.

Constil Construções e Terraplenagem Ltda opôs embargos monitórios em 

face da ação monitória proposta pela I. A. Dias ME, ambos qualificados 

nos autos.

Aduziu a parte embargante, em síntese, que a inicial era inepta ante a 

obscuridade dos cálculos apresentados, eis que sem indicação de índices 

de atualização do débito, configurando a deficiência instrumental do feito 

ante a não demonstração da origem do débito.

 Instado a manifestar-se, a parte embargada refutou “in totum” os 

argumentos deduzidos na inicial e requereu a improcedência dos 

embargos à execução.

Em decisão fundamentada, a Magistrada que me antecedeu acolheu a 

preliminar de inépcia da inicial e julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito (f.141-143).

Irresignada, a parte embargada/exequente interpôs recurso de apelação, 

cujo acórdão conheceu e lhe deu provimento para anular a sentença 

objurgada e determinar o retorno dos autos a origem para o devido 

processamento (f.167-170).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os embargos à ação monitória verifico que a matéria preliminar 

– inépcia da inicial – já foi objeto de apreciação e afastamento em 2ª 

instância, de forma que superada a matéria em questão.

Quanto ao mérito, a parte embargante consigna duas impugnações acerca 

do valor pretendido.

 A primeira impugnação vem no sentido de que a ré não deve o valor 

pleiteado, em virtude de desacordo comercial das partes, razão pela qual 

desconhece outros valores além dos R$ 17.311,49 já quitados.

A segunda impugnação diz respeito a alegado excesso na cobrança, em 

virtude da errônea incidência de juros e correção monetária.

Feitas essas considerações, REJEITO LIMINARMENTE os embargos quanto 

ao alegado excesso de cobrança. Isso porque, nos termos do § 2º e § 3º 

do art. 702, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único 

fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão 

processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

In casu, embora tenha a parte embargante questionado a incidência de 

juros e correção monetária, bem como o termo inicial de ambos, deixou de 

declarar o valor que entende devido, tampouco trouxe aos autos 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que implica rejeição 

liminar dos embargos nesse ponto.

Quanto à tese de defesa no sentido de que entre as partes houve um 

desacordo comercial, o que ocasionou o afastamento do remanescente do 

débito, abro vista à parte embargada para que se manifeste em 15 dias. 

Intime-se.

Matupá (MT), 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 176-03.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY GASPAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº: 176-03.2013.811.0111 (Código: 52028)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Franciney Gaspar Conceição da Silva

V I S T O S,

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que 

recebida e processada até os limites permitidos pela legislação penal, 

acha-se paralisada nessa fase procedimental, ante à não localização do 

acusado.

Em diligências próprias, o Parquet não logrou êxito em encontrar o 

paradeiro do acusado, razão porque autorizo a expedição de ofício às 

operadoras de telefonia móvel e às lojas de departamentos da cidade, no 

afã de localizar eventual cadastro/crediário em que haja registros de 

dados do increpado.

Às providências.

Matupá(MT), 4 de março de 2016.

 FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-77.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALENGO VEÍCULOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 20/06/2018 ÀS 14H30MIN 

HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-06.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI CAMPANHOLO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/06/2017 ÀS 15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-88.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI PATRIK LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/06/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-39.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA POTENCIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/06/2018 ÀS 16 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010031-93.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DRIESSEN GRANEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA REMOR (EXECUTADO)

JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010031-93.2015.8.11.0111 EXEQUENTE: ANDERSON DRIESSEN 

GRANEMANN EXECUTADO: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA, SONIA MARIA 

REMOR Vistos em correição. Ante o teor da petição de ID6655589, 

designo audiência de instrução e julgamento para dia 30 de maio de 2018, 

às 17h30min, ressaltando às partes que deverão comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito e a 

ausência injustificada da ré redundará em reputar-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Faça constar do mandado que, caso as partes 

pretendam a intimação das testemunhas devem apresentar em juízo o 

respectivo rol com a devida qualificação, no mínimo, 15 dias antes da 

audiência ou trazê-las para o ato, no dia e hora designados acima, 

independente de intimação, nos termos do art. 412 do CPC. Intimem-se. 

Após, aguarde a realização da audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Suelen Barizon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 828-83.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) Considerando a retomada dos termos da transação penal já 

homologada, aguarde-se o cumprimento; 2) DEFIRO o prazo de 10 (dez) 

dias para a juntada de procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1794-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salmo Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. 1) Tendo em vista a manifestação do acusado conforme ref. 15, 

NOMEIO como defensor dativo do acusado a advogada Dra. Andréia 

Ferdinando Varea. Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários do mencionada advogada em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT. Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso; 2) Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e não havendo 

causas de rejeição, RECEBO a denúncia nos termos em que foi proposta; 

3) Tendo em vista que o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais em audiência, ABRA-SE VISTA à Defesa para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 4) Após, conclusos 

para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2061-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) RECEBO a denúncia nos termos em que posta em juízo, 

porquanto presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, além de não 

haverem causas de rejeição da denúncia; 2) REDESIGNO a audiência para 

o dia 29 de maio às 15h30min. 3) Intime-se as testemunhas Eric Bruno 

Melquiades de Campos (recolhido na Cadeia Pública de Peixoto de 

Azevedo) e Iteoni Henrique Ferreira Cunha para comparecerem à 

audiência;4) HOMOLOGO a desistência de João Osmar Telles Turcatto; 5) 

Tendo em vista a manifestação do acusado (ref.16), NOMEIO como 

defensor dativo do acusado o advogado Dr. Ivaine Molina Junior. Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionada 

advogada em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59452 Nr: 3489-16.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmila Maceno Oleone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF BRASIL FOODS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Dias - OAB:167.335-A

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste em relação ao petitório 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67906 Nr: 3181-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Perla Cristina Luz de Oliveira 

Hirae - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de tutela de 

urgência inaudita altera pars.

À ref. 04 este juízo determinou que a parte autora comprovasse a sua 

condição de hipossuficiente.

 Certidão informando a inércia do autor, à ref. 08.

É o relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado para que comprovasse a sua 

hipossuficiência, contudo esse quedou inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I, do CPC e, consequentemente.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59914 Nr: 3755-03.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Zottesso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Economica Federal, Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de alvará judicial.

 A inicial foi recebida, à ref.16, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de gratuidade da justiça, bem como determinada a intimação da requerente 

para que essa juntasse aos autos termo de cessão de direitos 

hereditários em seu favor ou procuração dos heredeiros.

 À ref. 25, foi juntado aos autos procurações dos demais herdeiros.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente verifico que restou caracterizado a legitimidade sucessória da 

requerida, bem como não há litigio entre os herdeiros quanto a liberação 

dos valores.

 Assim, com fundamento no art. 1.788 e 1.829, I, do Código Civil, DEFIRO o 

alvará pretendido, autorizando a requerida Marta Zotessso da Silva a 

proceder com o levantamento dos valores informados à ref. 26.

Reitere-se o ofício à Caixa Econômica Federal, conforme determinado à 

ref.16.

Com a resposta, intime-se o autor para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 1658-64.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortília de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. Por se tratar de ação previdenciária, na qual se exige 

realização de perícia médica.Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se perícia médica em 

consonância com a pauta de perícias a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.Para tanto, nomeio como perito o Dr. Vinicius Gatto 

Cavalcante Oliveira, FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte 

reais) a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 do CJF.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.A parte requerente deverá comparecer 

com carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames 

(mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).Apresentado 

o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF..... Expeça-se o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49014 Nr: 615-92.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Rucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A MT, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Trata-se de busca e apreensão.

 Os autos foram sentenciados, à ref.49.

À ref. 53, pugna o requerido pela concessão de gratuidade da justiça.

 É o relatório.

 Considerando as disposições do Código de Processo Civil, o qual 

determina que o juízo de admissibilidade dos recursos seja realizado pelo 

Tribunal de Justiça, bem como o que dispõe o art. 99, §7º, do CPC, julgo 

prejudicado o pedido de ref. 53.

Intime-se e após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64287 Nr: 1570-55.2017.811.0030

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Albuquerque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc.... Neste sentido, defiro o pedido inicial, como 

requerido.Efetivada a explicação, ou em caso de recusa, pagas as 

custas, o que o cartório certificará, entreguem-se os autos ao requerente, 

observadas as formalidades legais.Em relação as custas processuais, 

caso o presente incidente seja isento do recolhimento, deverá ser 

certificado nos autos e após os autos serão entregues, conforme 

parágrafo anterior. Cumpridas as determinações desta decisão, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68858 Nr: 348-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdReS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, livre de 

ônus, e/ou, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do CPC.Frise-se que, consoante 

estipulado acima, caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído 

ao devedor livre de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 

911/69). Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas do 

art. 212, §2º do CPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos atos 

processuais e em observância ao art. 188 do CPC, determino que a cópia 

desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO DE CITAÇÃO, devendo a parte requerida ser 

citada/intimada no endereço indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68011 Nr: 3224-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de arrolamento sumário.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL e DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos dos art. 319 e 660 

do CPC.

 II – DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE

 Nomeio como inventariante o Sr. Mercil Pereira da Guia, 

independentemente de compromisso.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Intime-se o inventariante para que traga aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os seguintes documentos: a) certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados, b) certidões negativas fiscais 

da União, Estado de Mato Grosso e Município de Nobres em nome da de 

cujus.

Após, dê-se ciência às Fazendas Públicas, para manifestação no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49985 Nr: 273-63.1987.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiás Diesel Auto Mecânica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Costelão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merichi - 

OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 108,50.

 Certifico ainda que decorrido o prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA ATIVA, a 

depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40496 Nr: 263-42.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Dalla Vecchia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avianca- Oceanair Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal, que a audiência designada para o dia 

24/04/2018, não se realizará tendo em vista que o MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal estará realizando audiências e desapchando na 

Comarca em que é titular.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43732 Nr: 1825-52.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ortega Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal, que a audiência designada para o dia 

24/04/2018, não se realizará tendo em vista que o MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal estará realizando audiências e desapchando na 

Comarca em que é titular.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5099 Nr: 90-67.2002.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo, Elizete de Fátima de 

Oliveira Dalzot, Luiz Antonio Dalzot, Empresa Dalzot & Vieira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Junior - 

OAB:6132-B, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal, que a audiência designada para o dia 

24/04/2018, não se realizará tendo em vista que o MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal estará realizando audiências e desapchando na 

Comarca em que é titular.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-64.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 
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ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 1657-08.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandir Ascari Perin, MARIA JUCÉLIA PERIN, 

ELISANDRA PERIN RIBAS, DANIEL SIQUEIRA RIBAS, ELISÂNGELA PERIN 

DE ARAÚJO, CLEVERSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SIQUEIRA RIBAS - 

OAB:53044

 INTIMAÇÃO DO prourador do requerente para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias , impugnar a contestaão apresentada.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41307 Nr: 1046-79.2011.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milken Jacqueline C. Jacomini 

(Escritório de Advocacia Bellinati Perez) - OAB:OAB/PR 31.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1046-79.2011.811.0091

Código: 41307

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos 

ou requerendo pedidos que apenas protelam o andamento do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1232-34.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camargo & Vaccaro LTDA, Aparecido Vaccaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multilit Fibrocimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINA NIGG - 

OAB:32.376 PR

 Processo n.º 1232-34.2013.811.0091

Código: 63212

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa 

CASO a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41524 Nr: 1262-40.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Aparecida Vieira de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1262-40.2011.811.0091

Código: 41524

Vara Única

S E N T E N Ç A
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 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser intimada para dar andamento ao feito, a parte autora deixou 

decorrer o prazo para se manifestar, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos II e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 33110 Nr: 481-91.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KDdSG, SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Processo n.º 71/2006

Código: 33110

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos que tramita há anos sem 

qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver. Deixo de condenar em honorários ante 

a não citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 33111 Nr: 482-76.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:19534/O, Ivonete Rodrigues Oliveira - OAB:OAB/MT 19.535-O

 Processo n.º 482-76.2006.811.0091

Código: 33111

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 287-62.2004.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva, Luiz Coli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto de Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205/MT

 Processo n.º 287-62.2004.811.0091

Código: 30580

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de cumprimento de sentença que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 
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são de sua incumbência, a parte exequente vem mantendo-se inerte, não 

dando efetivo impulsionamento ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos, o qual enseja a extinção dos autos também com fulcro 

no inciso II, do artigo 485, do NCPC.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e III, 

do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa 

CASO a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 425-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 425-72.2017.811.0091

Código 72730

Vara Única

Vistos em Regime de Cooperação.

Compulsando os autos verifico que a causídica de fls. 66/67 foi nomeada 

para defender os interesses da interditanda. Assim, tendo em vista que a 

causídica cumpriu o múnus, arbitro os honorários advocatícios em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo a escrivania expedir a certidão 

de arbitramento.

Após devidamente cumpridos os atos da sentença, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60577 Nr: 410-79.2012.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seven Comércio de Alimentos Ltda., Gilberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorenço Boing Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 410-79.2012.811.0091

Código nº 60577

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos para manifestarem o 

quem entender de direito, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1359-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. S. Bicalho - Caça e Pesca - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Boat Respostos e Acessorios Nauticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1359-35.2014.811.0091

Código nº 65498

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

Primeiramente, INDEFIRO o pedido de buscas de informações a ser 

realizado pelo juízo haja vista caber à parte interessada proceder com tal 

diligência, principalmente se analisado o tempo pelo qual o feito 

encontra-se em trâmite.

Por outro lado, em que pese o feito encontrar-se paralisado por inércia da 

parte, conforme se denota através das certidões de decurso de prazo às 

fls. 40 e 44, bem como pelo fato de, somente agora, a mesma 

diligenciar-se no sentido de comprovar a necessidade de citação via edital 

da empresa requerida, hei por bem DEFERIR o pedido de citação por edital, 

devidamente respaldado pelo princípio da economia processual e a fim de 

evitar maiores prejuízos à parte.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, nos termos do Novo Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-11.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NATALINA DA SILVA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010034-11.2015.8.11.0091 REQUERENTE: SIMONE PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, NATALINA DA SILVA CONCEICAO 

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. Superada a divergência no que se 

refere ao pagamento dos lançamentos realizados em nome da parte 

autora, conforme acordo aventado em sede de audiência de conciliação, 
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DETERMINO a intimação da parte autora para se manifestar sobre a 

transferência do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-89.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA KONOPKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010044-89.2014.8.11.0091 REQUERENTE: REGINA KONOPKA 

REQUERIDO: TNL PCS S/A, OI S/A VISTOS EM REGIME DE COOEPRAÇÃO. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante em 

face da sentença que julgou procedente o feito. É O RELATÓRIO 

SUCINTO. DECIDO. Primeiramente, diante dos Embargos de Declaração 

apresentado, vê-se que estes são meramente protelatórios, senão 

vejamos. Os Embargos de Declaração no direito brasileiro é o nome da 

peça processual interposta contra qualquer decisão judicial a fim de sanar 

a existência de uma possível obscuridade, omissão, contradição ou erro 

material, o que não é o caso em tela. Desta forma, em que pese a 

irresignação com a decisão, não há nos autos nenhum dos requisitos 

legais a ensejar o acolhimento dos embargos, não prevalecendo, assim, a 

irresignação da parte embargante, pois não há na decisão guerreada 

qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Além disso, 

como bem esclarece o Superior Tribunal de Justiça: “A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento das partes” (STJ – 4 ª Turma, 

Resp 218.528-SPS-Edcl. Rel. Min. Cesar Rocha,j. 07.2.02, DJU 22.04.02, p. 

210). Ademais, a decisão é proferida pelo Juiz de acordo com sua 

convicção diante dos fatos e provas produzidas no desenvolver do 

processo. No caso dos autos, verifico que eventual valor oriundo do 

descumprimento da liminar será pontualmente analisado e discutido no 

competente cumprimento de sentença. Logo, os aludidos embargos de 

declaração não merecem provimento, eis que revela mera irresignação 

com a decisão proferida, fato processual que não se amolda em nenhuma 

das hipóteses legais. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

REJEITO o Embargos de Declaração, tendo em vista a ausência dos 

requisitos estabelecidos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o 

que caracteriza o intento meramente protelatório do Embargante e, em 

consequência, MANTENHO a decisão guerreada pelos seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-12.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DE SOUZA SEPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ORTOLAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010043-12.2011.8.11.0091 REQUERENTE: APOLONIA DE SOUZA SEPP 

REQUERIDO: ELIAS ORTOLAN VISTOS EM REGIME DE COOEPRAÇÃO. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada em 

face da sentença que julgou procedente o feito. É O RELATÓRIO 

SUCINTO. DECIDO. Primeiramente, diante dos Embargos de Declaração 

apresentado, vê-se que estes são meramente protelatórios, senão 

vejamos. Os Embargos de Declaração no direito brasileiro é o nome da 

peça processual interposta contra qualquer decisão judicial a fim de sanar 

a existência de uma possível obscuridade, omissão, contradição ou erro 

material, o que não é o caso em tela. Desta forma, em que pese a 

irresignação com a decisão, não há nos autos nenhum dos requisitos 

legais a ensejar o acolhimento dos embargos, não prevalecendo, assim, a 

irresignação da parte embargante, pois não há na decisão guerreada 

qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Além disso, 

como bem esclarece o Superior Tribunal de Justiça: “A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento das partes” (STJ – 4 ª Turma, 

Resp 218.528-SPS-Edcl. Rel. Min. Cesar Rocha,j. 07.2.02, DJU 22.04.02, p. 

210). Ademais, a decisão é proferida pelo Juiz de acordo com sua 

convicção diante dos fatos e provas produzidas no desenvolver do 

processo. No caso dos autos, verifico as teses de ilegalidade ativa da 

parte autora no presente feito e quanto ao não reconhecimento ex officio 

da prescrição do direito da ação da requerente, entendo que as mesmas 

não comportam análise nesta ocasião, ante o recolhimento da revelia 

devidamente fundamento na Sentença retro. Logo, os aludidos embargos 

de declaração não merecem provimento, eis que revela mera irresignação 

com a decisão proferida, fato processual que não se amolda em nenhuma 

das hipóteses legais. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

REJEITO o Embargos de Declaração, tendo em vista a ausência dos 

requisitos estabelecidos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o 

que caracteriza o intento meramente protelatório do Embargante e, em 

consequência, MANTENHO a decisão guerreada pelos seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-11.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

S F MADEIRA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANE DA COSTA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010401-11.2010.8.11.0091 REQUERENTE: S F MADEIRA DE SOUZA - ME 

REQUERIDO: EDJANE DA COSTA PESSOA VISTOS EM REGIME DE 

COOEPRAÇÃO. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela 

parte reclamada em face da sentença que julgou procedente o feito. É O 

RELATÓRIO SUCINTO. DECIDO. Primeiramente, diante dos Embargos de 

Declaração apresentado, entendo que o mesmo comporta acolhimento, 

ante o erro material constatado na sentença retro. Analisando o feito, 

vislumbro que por um equivoco, a Sentença lançada no Id n. 5924838 não 

especificou corretamente o valor da Nota Promissória. Assim, ante o erro 

material averiguado no feito, hei por bem acolher os embargos de 

declaração. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, ACOLHO 

o Embargos de Declaração, para RETIFICAR a parte do dispositivo da 

Sentença contida no Id n. 5924838, passando a constar “JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o reclamado a 

pagar a quantia de R$ 11.000,00 (dez mil reais).” Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-12.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA NAVARRO OAB - MT0016937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANCALL'S COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010064-12.2016.8.11.0091 REQUERENTE: WAGNER OLIVEIRA 

NAVARRO REQUERIDO: ANCALL'S COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA. - ME VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. Em que pese o pedido 

da parte reclamante pugnando pela remessa dos autos à Comarca de 

Curitiba/PR, ao alegar a mudança de endereço do autor, entendo que o 

referido pleito não comporta guarida. Vejamos. O artigo 42, do CPC, dispõe 

sobre a fixação da competência territorial, na qual se dá no momento da 

propositura da ação, não sendo permitida a sua alteração no decorrer da 

lide, quer seja por mudança de domicílio ou por vontade da parte, sob pena 

de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Outrossim, é inviável o declínio de 

competência no juizado especial cível, restando em último caso, a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Assim, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Com o endereço atualizado, 

CITE-SE parte reclamada. DETERMINO a designação de audiência de 

conciliação. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-95.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AMIVALDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LAURO SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010020-95.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: AMIVALDO GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ADRIANO LAURO SILVA CAMPOS VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. DOU A ÚLTIMA OPORTUNIDADE para que a parte autora 

traga aos autos o endereço atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Nova Monte Verde/MT, 

18 de abril de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime 

de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010301-56.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE CELESTRINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELAINE DÉBORA BOSI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010301-56.2010.8.11.0091 EXEQUENTE: GILDETE CELESTRINI 

EXECUTADO: AVON COSMETICOS LTDA. VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. MANIFESTEM-SE as partes sobre o cálculo contido nos 

Ids n. 7982814, 7982824 e 7982877, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 19 de abril de 2018 Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-75.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010097-75.2011.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE GONCALVES 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. 

MANIFESTE-SE a parte exequente, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 19 de abril de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-72.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCY PESSOA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010060-72.2016.8.11.0091 EXEQUENTE: RODRIGO SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: NERCY PESSOA DE QUEIROZ VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. MANIFESTE-SE a parte exequente, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Após, 

conclusos para análise. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 19 de abril de 2018 Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000023-71.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR BLASS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000023-71.2017.8.11.0091 DEPRECANTE: EXPRESSO RUBI LTDA 

DEPRECADO: VALDIR BLASS VISTOS ETC. Considerando que se trata de 

carta precatória oriunda de vara cível, entendo que a mesma deve tramitar 

perante a vara única. Assim, ante ao equívoco ocorrido na distribuição 

para este juizado especial, DETERMINO que seja a presente carta 

precatória devolvida para a comarca de origem para a distribuição na vara 

competente, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-31.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010065-31.2015.8.11.0091 REQUERENTE: ELZA DA SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

S E N T E N Ç A VISTOS ETC. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do 

CPC, não havendo necessidade de produção de provas e considerando 

que o processo encontra-se em ordem, comportando julgamento, passo a 

julgá-lo. I – DO MÉRITO Em apartada síntese, relata a parte reclamante que 

teve o fornecimento de energia elétrica entre os dias 08/07/2015 a partir 

das 11:00 horas – 11:30 horas até a manhã do dia seguinte (09/07/2015). 

Aduz que a suspensão do mencionado fornecimento é ilegal, pois não 

havia nenhum débito em aberto. Diante de tais fatos, pugna pela 

procedência do pedido, em especial, no que refere ao dano moral no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ante os transtornos vivenciados. Instado a 

se manifestar, a reclamada arguiu a tese de inexistência de ato ilícito por 

parte da concessionária e imputando a culpa em face de terceiro. A 

fundamentação de tal tese reside na suposta ausência de repasse à 

concessionária do valor do pagamento da fatura do mês de 05/2015 pelo 

agente arrecadador. Extrai-se, ainda, que a parte reclamada aventou as 

teses de legalidade/possibilidade da suspensão do fornecimento da 

energia elétrica, inexistência de dano moral e subsidiariamente apresentou 

como tese no que diz respeito ao dano moral, o princípio da razoabilidade 

e da proporcionalidade do mencionado dano, apresentou também o tema 

de impertinência do ônus da prova. Eis o núcleo da celeuma. Pois bem, 

tendo a relação discutida como natureza de consumo, deve o caso 

vertente ser apreciado sob o manto da teoria da responsabilidade objetiva, 

aplicando-se os preceitos insculpidos pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sobretudo o disposto no art. 14, caput, que dispõe: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Seguindo a 

teoria da responsabilidade objetiva, a autora, ao buscar ser ressarcido 

pelos possíveis danos que lhe advieram, não precisa demonstrar a culpa 

do seu causador, sendo suficiente a comprovação do prejuízo suportado 

e o liame de causalidade entre a atividade do agente e o dano ensejado. A 

aludida responsabilidade baseia-se em um princípio da equidade, pelo qual 

aquele que se beneficia com uma determinada situação deve responder 

pelos riscos ou pelas desvantagens dela provenientes. Nesta toada, 

reportando-se ao caso aventado, ainda em atenção aos fundamentos 

supracitados, vislumbro que o pedido inicial não comporta guarida. Isso 

porque, há de ser analisado se o fato imputado à reclamada, interrupção, 

pelo prazo de 01 (um) dia, no fornecimento de energia elétrica à residência 

da reclamante – acarreta dano moral. Primeiramente, entendo necessário 

tecer algumas considerações a respeito do dano moral, para que se 

possa analisar se, na hipótese dos autos digitais, restou evidenciado, o 

que ensejaria, consequentemente, a condenação da reclamada ao dano 

moral, sendo este, o único pedido contido no bojo da peça inicial. Para 

haver a compensação dos danos morais, tem-se necessário a presença 

dos três requisitos a fim de caracterizar a responsabilidade civil, quais 

sejam: a ação, o dano, e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa 

hipótese gera o dever de indenizar, pois, nem todo atentado a direitos de 

personalidade em geral é apto a gerar de cunho moral. (BITTAR, Carlos 

Alberto. Reparação Civil por Danos Morais. São Paulo: Saraiva. 4ª Ed., 

2015, p. 60). Até porque os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos 

e materiais de uma determinada situação, ou seja, não é qualquer situação 

capaz de gerar eventual incômodo com fito de afetar o âmago da 

personalidade do ser humano. Nessa perspectiva, entendo que meros 

aborrecimentos fazem parte da vida humana em sociedade cada vez mais 

complexas com ansiedades e desejos, assim, não se mostra viável aceitar 

que qualquer estímulo que afere negativamente a vida ordinária de um 

indivíduo configure dano moral. In casu, torna-se pertinente analisar e 

concluir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao curto 

prazo de 01 (um) dia seja apto a incluir em dano moral e hábil a ser 

compensado. Outrossim, não obstante caracterizada a responsabilidade 

da recorrente pelo evento danoso, posto que o ônus do consumidor 

consiste em efetuar o pagamento dos débito e, eventual demora no 

repasse diz respeito à concessionária juntamente com o agente 

arrecadador, todavia, denota-se que a parte autora não comprova nenhum 

prejuízo eventualmente suportado, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. No mais, a justificativa da reclamante reside 

unicamente da interrupção do fornecimento da energia elétrica. Sobre o 

tema: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. (STJ – Recurso Especial 

n. 1.705.314/RS. Relator: Ministra Mancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 

27 de fevereiro de 2018. DJe 02/03/2018). (grifo nosso). Dessa forma, a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. II – DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 13 de abril de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-63.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000030-63.2017.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. S E N T E N Ç A VISTOS ETC. Dispenso 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. É o relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, passo ao 

julgamento. I – DO MÉRITO Em apartada síntese, alega a parte autora que o 

mesmo reside no Município de Nova Bandeirantes/MT há mais de 18 

(dezoito) anos e durante este período nunca mudou de cidade, quiçá de 

Estado. Aduz que no dia 08 de junho de 2017 teve uma notícia 

desagradável ao tentar finalizar uma compra a prazo através de Cadastro 

em Estabelecimento Comercial, no qual foi informando que possuía 

restrições no sistema de proteção ao crédito em seu nome. Informa que 

em consulta junto ao Sistema de Proteção ao Crédito, fora constatado 

diversos débitos indevidos, entre eles os lançamentos dos débitos da 

parte reclamada no valor de R$ 450,42 (quatrocentos e cinquenta reais e 

quarenta e dois centavos), com vencimento para o dia 12 de janeiro de 

2016 e lançado no sistema no dia 04 de março de 2016. Diante de tais 

fatos, almeja o reclamante pelo acolhimento da ação de cobrança indevida 

c/c com danos morais. De outro norte, a parte reclamada arguiu a tese de 

regular inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois, segundo 

alegado, o reclamante contratou um cartão junto à Loja Renner S.A., ora 

reclamada. Eis o núcleo da celeuma. Em análise perfunctória dos autos 

verifico que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 

Vejamos. De inicial, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável no caso em testilha, bem como que a inversão do ônus da prova 

se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor em juízo. É bom que se diga que a inversão do 

ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, não constitui 

necessariamente regra de julgamento ou de procedimento. Na verdade, ela 

constitui um direito de facilitação da defesa do direito do consumidor em 

Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6, VIII, do CDC, in 

verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII. a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”. (grifo nosso). No caso em testilha, busca a requerente o 

reconhecimento da ilicitude no que se refere à negativação supostamente 

indevida, na medida em que a autora desconhece qualquer relação jurídica 

entre as partes. Por ser fato negativo, caberia à parte requerida, 

apresentar a prova da relação jurídica, pois se trata de inversão do ônus 

da prova, conforme já explicado, ônus este que lhe coube e foi 

devidamente cumprido, conforme documentos carreados nos autos 

digitais. No caso em testilha, trata-se de documento particular, geralmente 

firmado na presença de um preposto que, de regra, não se exige o 

reconhecimento de firma. A produção da prova pericial é de extrema 

importância, em determinados casos, para se chegar a um resultado sobre 

determinado assunto objeto de discussão entre as partes. Todavia informo 

que ações que exige a intervenção de perícia técnica e denominada como 

complexas o que não conduz com a marcha processual estipulada no rito 

utilizado nos Juizados Especiais Cíveis, conforme consta no art. 3º, da Lei 

nº 9099/95. “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas:” (grifo nosso). Sobre o contrato 

particular acostado aos autos confirmando a relação jurídica, bem como 

presente as assinaturas das partes, assim se manifesta os Tribunais: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. [...]. DÍVIDA 

INADIMPLIDA DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". 

DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. 

PROVA DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO. [...]. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELO DO RÉU 

PROVIDO.[1]” (grifo nosso). Desta forma, considerando a documentação 

juntada pela parte reclamada que comprova a relação jurídica das partes, 

entendo que ao negativa foi correta, logo, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. III – D I S P O S I T I V O Ante o exposto e por tudo 

que dos autos consta, REVOGO o pleito Liminar outrora deferido e, 

consequentemente JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

DECLARO extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando o que 

preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 13 de abril de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação [1] TJ-RS - AC: 

70058360025 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 

24/06/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 26/06/2014.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000006-35.2017.8.11.0091 REQUERENTE: CLERISTON SOUZA 

CAVALCANTE REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP S E N T E N Ç A VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n° 9.099/95. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC e, 

considerando que o processo encontra-se em ordem, comportando 

julgamento, passo a julgá-lo. I – DO MÉRITO Em síntese, narra a parte 

autora que fora impedida de proceder com uma compra no comércio local, 

por estar seu nome incluído nos órgão de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Porém, afirma a autora que nunca realizou qualquer tipo de 

negócio jurídico com a empresa requerida. Pois bem, ante as 

circunstancias fático-provatórias contidas nos autos digitais, denota-se 

que a procedência da ação é medida que se impõe. Nesse caso, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia à parte requerida demonstrar 

que a autora realizou o negócio jurídico e que a negativação foi correta, 

todavia tal fato não ocorreu. Feita tal anotação, à autora não pode ser 

imposto o ônus da prova de fato negativo (prova diabólica), consistente na 

ausência de celebração dos contratos junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. À constatação acima, apesar da presença dos requisitos 

ensejadores da inversão do ônus da prova, bastava para que a empresa 

ré provasse que a autora realizou o negócio jurídico citado na inicial, 

trazendo aos autos os originais ou cópias assinadas dos contratos. Dos 

autos, vê-se que a ré não se desincumbiu do referido ônus, quedando-se. 

Sobre a matéria: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OUTRAS NEGATIVAÇÕES. [...]. NEGLIGÊNCIA 

DA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. - Em 

ações dessa natureza, em que a parte nega a existência da relação 

jurídica, cabe à parte contrária comprovar a existência da aludida relação, 

já que atribuir ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica 

com o apelado é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível 

de ser realizada. - Nessas circunstâncias, a ré deve ser condenada a 

compensar os danos morais sofridos pelo apelante em virtude da indevida 

inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.” (grifo nosso). 

(TJ/MG – AC n. 10024112991773001. Relator: DES. ALBERTO HENRIQUE. 

13ª Câmara Cível. Julgado em 08 de maio de 2014). A parte ré, portanto, é 

responsável pelos prejuízos decorrentes da atividade, cabendo, além da 

declaração de inexigibilidade, o ressarcimento do prejuízo moral suportado 

pela autora, valendo ressaltar que a indevida negativação, provoca 

presumível abalo moral, dispensando investigação aprofundada nos 

reflexos da conduta. Noutra banda, no que diz respeito à negativação 

indevida, assim se manifesta o Prof. Yussef Said Cahali: “O injusto ou 

indevido apontamento no cadastro de ‘maus pagadores’ do nome de 

qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes 

de um abalo de crédito, produz nessa pessoa uma reação psíquica de 

profunda amargura e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a 

dignidade. Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de 

demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a 

qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e 

honradez.”[1] Nesta toada, denota-se que a negativação indevida 

provocou elevados abalos morais afetando até mesmo a dignidade, 

conforme mencionado, sendo desnecessário aprofundar os reflexos do 

procedimento. II - DO DANO MORAL A pretensão indenizatória por dano 

moral, por sua vez, há de ser acolhida. A responsabilidade civil, enquanto 

instituto jurídico está expressamente consagrada na Constituição da 

República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, que asseguram o direito 

de indenização àquele que, de alguma forma, tenha sofrido danos em seu 

patrimônio, em sua moral ou em sua imagem. Nesse prisma e sem embargo 

da garantia constitucional, o legislador ordinário, na edição do novo Código 

Civil, incluiu dentre as modalidades de obrigações existentes a de 

indenizar, ao consagrar que Aquele que, por ato ilícito[2], causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo[3]. (grifo nosso). Em seu art. 186, o 

mesmo Diploma proclama que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Conclui-se, da exegese 

normativa, que a responsabilidade civil nasce, em regra, da prática de uma 

conduta ilícita, ou seja, contrário ao direito posto, causadora de dano na 

esfera moral e/ou patrimonial. A Lei nº 8.078/90, igualmente consagra, no 

âmbito das relações de consumo, a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais[...][4], assegurando que O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços[...][5]. Na espécie, o dano resulta da inexistência 

no que se refere à celebração do negócio jurídico, bem como da 

negativação indevida do nome da autora. À respeito, José de Aguiar Dias 

leciona a culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta, 

isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para 

observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o 

agente se detivesse na consideração das conseqüências eventuais da 

sua atitude.[6] Restou evidenciado pelo acervo probatório carreado aos 

autos, que a consumidor não contratou os serviços ré, o que gerou a 

ocorrência de cobranças dos valores indevidos descritos na exordial, 

culminando com a negativação do nome da autora nos cadastros 

restritivos de crédito. Portanto, não tendo procedido a ré da melhor forma 
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para resguardar seus clientes de ataques de eventuais fraudadores, 

assumiu o risco de eventual contratação indevida, causando inegável 

dano moral à autora, que se viu lesada em sua honra. Os efeitos danosos, 

na órbita moral, contudo, prescindem de comprovação. É que, por terem 

natureza imaterial, a prova de sua ocorrência não pode ser feita nem 

exigida a partir dos meios tradicionais. Sendo, como são, in re ipsa, as 

consequências encontram-se ínsitas na própria ofensa, defluindo da 

ordem natural das coisas. A propósito, destaca-se a lição do Des. Sérgio 

Cavalieri Filho: “[...] entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial 

ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos 

meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, 

algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum”[7]. Quanto à verba indenizatória, ao fixá-la deve o Julgador 

buscar um critério de razoabilidade, com vistas à efetiva reparação dos 

danos morais sofridos pelo ofendido, sem que haja, no entanto, 

enriquecimento sem causa[8]. Como sugere o professor Caio Mário da 

Silva Pereira, a indenização deve ser [...]nem tão grande que se converta 

em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva[...] [9]. (grifo nosso). Com relação ao abalo moral, é inegável 

que o evento narrado na petição inicial produz um processo superior ao 

simples contratempo, gerando até mesmo presumível insegurança no 

íntimo da pessoa que está à mercê de práticas abusivas, pois além da 

natural apreensão, gera a sensação de ter sido vítima de engodo. 

Portanto, torna-se plenamente justificável o abalo moral sustentando pela 

autora, restando a fixação do quantum devido para ressarcimento. Ante 

ao caráter dúplice da indenização (punição e compensação), entendo que 

para o caso em tela e levando em consideração a condição 

socioeconômica dos envolvidos a fixação do dano moral deve ser a mais 

completa possível. No entanto, filiando-me à Teoria do Desestímulo e 

considerando a capacidade econômica da empresa ré entendo que o valor 

pode como deve ficar em patamares razoáveis, observando o pedido da 

autora. Contudo, apesar de reconhecida a lesão moral, os fatos narrados 

pela autora não permitem a visualização de abalo de grande extensão, 

capaz de justificar a estimativa constante da inicial. III – DISPOSITIVO Ante 

ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a ordem liminar outrora 

deferida, DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes, bem 

como CONDENAR A EMPRESA RÉ ao pagamento da importância de R$ 

9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018 Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação [1] SAID CAHALI, 

Yussef. Dano Moral, ed. RT, 2ª edição, pág. 431. [2] Arts. 186 e 187, 

ambos do Código Civil/02. [3] Art. 927, do Código Civil/02 [4] Art. 6º, VI, do 

Código de Defesa do Consumidor. [5] Art. 14, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor. [6] DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, 

editora Forense, Rio de Janeiro, 3ª edição, 1954, página 138. [7] 

CAVALIERI, Sérgio Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

Malheiros, 2004, p. 100/101. [8] STJ – REsp n. 53.729-0/MA. [9] PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 5ª ed., Forense, p. 60.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010099-69.2016.8.11.0091 REQUERENTE: JULIANO THIBES GUEDES 

REQUERIDO: OI S/A S E N T E N Ç A VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC e, 

considerando que o processo encontra-se em ordem, comportando 

julgamento. De início, ressalto que a recuperação judicial proposta pela 

requerida não impede o julgamento de ações de conhecimento. Nessa 

concepção, passo ao julgamento. I – DA LIDE: Em apartada síntese, relata 

a parte autora que possui uma linha da reclamada com 5megabits de 

internet DSL no numeral telefônico da linha (66) 3572-1032. Porém, nos 

últimos meses, a velocidade da mencionada internet não chegou sequer a 

01 (um) kbits por seguindo, informando ainda que não vem recebendo as 

faturas de cobrança. Assim, pugna a parte reclamante pelo cumprimento 

integral e correto da internet contratada, requerendo a parte reclamada 

envie corretamente as faturas, pleiteando também pelo acolhimento dos 

danos morais por todo o transtorno. Noutra banda, em sede de 

contestação, informa a parte reclamada que não há nenhuma 

irregularidade no fornecimento de internet, a presente demanda não 

comporta procedência. Eis o núcleo da celeuma. II – DO MÉRITO Trata-se 

de relação consumerista a ser analisada sob a ótica do Código de Defesa 

do Consumidor. No mérito, assiste razão a parte autora, pois diante dos 

fatos relatados no termo exordial, a parte autora tentou de forma amigável 

a solução do problema, porém suas tentativas restaram infrutíferas. Desta 

forma, subsiste o dever de indenizar a teor que se extrai das letras do 

CDC. A análise dos argumentos das partes e o sopesar das provas 

existentes nos autos endossam as assertivas da autora. Nesse particular, 

além de não ter a parte requerida juntado nos autos nenhum documento 

capaz de eximir da obrigação, esta se limitou apenas em aduzir que não 

há irregularidade no fornecimento de internet. Assim, carecendo de 

instrumento com força contratual, como de fato carece, impõe-se a 

procedência da ação, face ao pedido contido no termo inicial que, somente 

estabelece esta hipótese. Outrossim, outra medida de direito que se impõe 

é a inversão do ônus da prova, porque é imensamente mais plausível a 

possibilidade da parte requerida, ante a hipossuficiência na relação, 

provar que não o fez. Nesse aspecto, insta consignar que as telas 

comprobatórias que costumeiramente são apresentadas pelas empresas 

de telefonia não se constituem em provas efetivas de pactuação, uma vez 

que se tratam de meras impressões de sistemas internos da empresa 

reclamada, que nada comprovam, porquanto produzidas de forma 

unilateral pela empresa ou seus servidores[1]. Sobre a matéria: 

“TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONTA O 

RECLAMANTE QUE A EMPRESA RECLAMADA VEM EFETUANDO 

COBRANÇAS INDEVIDAS DO SERVIÇO COMODIDADE - PACOTE DE 

SERVIÇOS INTELIGENTES 2. ALEGA QUE ESTE SERVIÇO NUNCA FOI 

CONTRATADO, QUE SEQUER TEM CONHECIMENTO DA FORMA DE 

UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO 

RECLAMADO CONFORME ART. 6º, VIII DO CDC. AS TELAS 

COMPROBATÓRIAS ANEXADAS PELA EMPRESA RECLAMADA SÃO 

MERAS IMPRESSÕES DO SISTEMA INTERNO, PODENDO SER 

MODIFICADAS A QUALQUER TEMPO, OU SEJA, NÃO PROVAM NADA 

QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA, JÁ QUE ESTÃO SUJEITAS AO 

TALANTE DA COMPANHIA. (...) RECURSO QUE NÃO MERECE 

PROVIMENTO. NO TOCANTE AO PEDIDO DE AFASTAR A REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO NOTA-SE QUE A RECLAMANTE EFETIVAMENTE PAGOU AS 

FATURAS COM O PACOTE.”[2] (grifo nosso). Noutro viés, em se tratando 

de consumo, é imputado ao fornecedor garantir a segurança dos serviços 

que põe à disposição no mercado, assim como arcar com os prejuízos 

inerentes ao risco de suas atividades, posto que os consumidores não 

podem ficar a mercê de contundas ilícitas praticadas por grandes 

oligarquias protegidas sob os mantos estatistas. Assim, eventuais danos 

decorrentes da falha na prestação de serviços, devem ser suportados 

pelo fornecedor, na medida em que competia a este o encargo de 

empregar meios necessários para evitar tal ocorrência. In casu, constato 

a configuração da hipótese de defeito de prestação de serviço por falta 
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de comprometimento, dando ensejo à responsabilidade objetivas da 

empresa requerida, nos termos do art. 14, caput e §1º do CDC c/c art. 

927, parágrafo único do Código Civil. Entre as questões narradas e 

abordadas pela parte autora na inicial, entendo preenchido os requisitos 

caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, o nexo de 

causalidade e a ocorrência do dano moral, que será melhor discutido em 

tópico próprio, sendo naturalmente dispensando a comprovação da culpa, 

por se tratar de responsabilidade objetiva. Ademais, cumpre ainda 

consignar no que diz respeito à relação de consumo, sempre com a 

devida venia, a verdadeira realidade vivenciada por todos consumidores 

diariamente é o grande descompasso, tratamento dispensado, pelas 

empresas, sempre justificando seus atos pela “política burocrática” para 

solução de algum problema constato pelo cliente. Em verdades, quem 

sofre é o consumidor, restando apenas se conformar com seu prejuízo. 

Quanto à tese de que a parte reclamada disponibiliza diversos canais de 

acesso à fatura, como pela página na internet, em casa lotéricas, nas lojas 

de atendimento da ré e atreveis da central de telefônica, entendo que tal 

argumentação não comporta guarida, ao passo que a empresa ré deve 

consultar primeiro o cliente para saber se ele aceita tais serviços e não 

simplesmente deixar de enviar a mencionada fatura no endereço da parte 

autora. II.I – DO DANO MORAL Com relação do abalo moral, a cobrança 

dos valores indevidos, produz evento superior ao simples contratempo, 

gerando até mesmo presumível insegurança e ficando ao capricho de 

práticas abusivas, pois além da natural apreensão, gera a sensação de 

ter sido vítima de engodo. Ademais, por se tratar de pessoa jurídica, 

assevero que a mesma pode ser objeto de dano moral, nos termos da 

Súmula 227 do STJ, sendo necessário a configuração da violação da 

honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, o que restou 

cabalmente caracterizado no caso dos autos. Portanto, torna-se 

plenamente justificável o abalo moral sustentando pela autora, restando à 

fixação do quantum devido para ressarcimento. A respeito, José de 

Aguiar Dias leciona a culpa é falta de diligência na observância da norma 

de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço 

necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas 

previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das 

conseqüências eventuais da sua atitude[3]. Os efeitos danosos, na órbita 

moral, contudo, prescindem de comprovação. É que, por terem natureza 

imaterial, a prova de sua ocorrência não pode ser feita nem exigida a partir 

dos meios tradicionais. Sendo, como são, in re ipsa, as consequências 

encontram-se ínsitas na própria ofensa, defluindo da ordem natural das 

coisas. A propósito, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho: “[...] 

entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum”[4]. Sobre o dano 

moral em decorrência da má prestação de serviço, o que, por sua vez, 

ocorreu no caso dos autos, segue abaixo o posicionamento adotado pelos 

Tribunais de Justiça: “APELAÇÃO CIVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE NO CORTE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA.”[5] (grifo nosso). “APELAÇÃO CIVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

DESVIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORTE NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE NO CORTE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A fixação dos danos 

morais deve seguir dois parâmetros, alicerçando-se a condenação no 

caráter punitivo para que o causador do dano sofra uma reprimenda pelo 

ato ilícito praticado, assim como haja também um caráter de compensação 

para que a vítima possa, ainda que precariamente, se recompor do mal 

sofrido e da dor moral suportada. A responsabilidade da empresa ré, na 

condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço 

público), é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 

respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa. 

Outrossim, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 

prestadora de serviços responde pelos prejuízos causados em 

decorrência do evidente risco que a atividade traz à coletividade. 

Manutenção da sentença de condenação da ré a indenizar os danos 

morais. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.”[6] 

(grifo nosso). “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 12.000,00. 

MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. Inexistindo parâmetros para a fixação do valor do dano, 

a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador com fulcro 

nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a 

configuração de enriquecimento ilícito, mas também em busca de atender 

sempre a função compensatória do ofendido e sancionatória do 

ofensor.”[7] (grifo nosso). Quanto à verba indenizatória, ao fixá-la deve o 

Julgador buscar um critério de razoabilidade, com vistas à efetiva 

reparação dos danos morais sofridos pelo ofendido, sem que haja, no 

entanto, enriquecimento sem causa[8]. Como sugere o professor Caio 

Mário da Silva Pereira, a indenização deve ser [...] nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva [...][9]. (grifo nosso). Noutra linha, ante ao caráter dúplice da 

indenização (punição e compensação), entendo que para o caso em tela e 

levando em consideração a condição socioeconômica dos envolvidos a 

fixação do dano moral deve ser a mais completa possível. No entanto, 

filiando-me à Teoria do Desestímulo e considerando a capacidade 

econômica da reclamada entendo que o valor pode como deve ficar em 

patamares razoáveis, observando o pedido da autora. III – D I S P O S I T I 

V O Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR que a 

requerida forneça ADEQUADAMENTE o serviço de internet contratado 

pela parte autora, para DETERMINAR que a parte reclamada entregue 

corretamente as faturas de cobrança no endereço da parte autora, bem 

como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Por consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Isento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo. P.I.C. 

Nova Monte Verde/MT, 19 de abril de 2018 Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação [1] TJ/PR - 4ª Turma Recursal 

em Regime de Exceção - 0013393-14.2015.8.16.0044/0 - Apucarana - 

Rel.: Rita Borges de Area Leão Monteiro - - J. 25.05.2016. [2] TJ/PR - 1ª 

Turma Recursal - 0004971-56.2013.8.16.0097/0 - Ivaiporã - Rel.: Fernando 

Swain Ganem. [3]AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil, 

editora Forense, Rio de Janeiro, 3ª edição, 1954, página 138. 

[4]CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

Ma lhe i ros ,  2004,  p .  100 /101 .  [5 ]TJ /BA –  RAC nº 

0001275-77.2010.8.05.0079. Relator: Des. Ezir Rocha do Bonfim. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 11 de setembro de 2012. [6]TJ/BA – RAC nº 

0000738-83.2011.8.05.0164. Relator: Des. Ezir Rocha do Bomfim. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 06 de novembro de 2012. [7]TJ/MS – RAC nº 

0803851-81.2012.8.12.0002. Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins. 

Primeira Câmara Cível. Julgado em 11/03/2016. [8]STJ – REsp. nº 

53.729-0/MA. [9]PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., Forense, p. 60.
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010058-73.2014.8.11.0091 REQUERENTE: HUMBERTO CARLOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A S E N T E N Ç A VISTOS EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte promovente manifestou-se pela desistência da ação. Nesta toada, 

ante a manifestação da parte autora pugnando pela desistência da 

presente demanda. Nessa perspectiva, outra não é a decisão senão 

acolher o Pedido de desistência, tendo em vista o art. 485, inciso VIII, do 

CPC, traz em eu bojo a possibilidade da parte autora requerer a 

desistência da ação. Outrossim, ressalto a impossibilidade da remessa do 

feito para outra Comarca ou Vara, por força do art. 51, da Lei n. 9.099/95, 

que determina a extinção do processo sem exame do mérito. Dessa forma, 

é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o requerimento da 

parte autora em desistir da ação. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC c/ art. 51, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo 

de condenar a autora nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação
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Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010000-07.2013.8.11.0091 REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARINALDO VENZER DE OLIVEIRA SENTENÇA 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9099/95 É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifico que a extinção do feito é medida que se impõe. Nos 

juizados especiais, consoante o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/95, e observado o princípio da especialidade, não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, não dependendo a 

extinção de prévia intimação pessoal das partes, a teor do que dispõem os 

arts. 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Tal interpretação está em 

consonância com os princípios da simplicidade, da informalidade, da 

economia processual e da celeridade, que informam o processo nos 

juizados especiais - art. 2º, Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, verifico 

que o mesmo arrasta-se por anos sem, até a presente data, a parte 

exequente lograr êxito em receber o débito exequendo, oportunidade em 

que cumpre ao juiz extinguir o feito, sem prejuízo de poder a credora, 

quando obtiver meios para movimentar um feito judicial, ingressar com 

ação de conhecimento buscando haver o seu crédito. Assim, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, por tudo que dos 

autos consta, INDEFIRO o pedido retro haja vista ser ônus da parte 

proceder com tal diligência e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC, c/c art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 

9.099/95, deixo de condenar nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, arquivem-se, 

procedendo a baixa na distribuição e demais anotações de estilo. Às 

providencias. Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010092-48.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: JOSE GOMES DA SILVA FILHO SENTENÇA Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9099/95 É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que a extinção do feito é medida que se impõe. Nos juizados 

especiais, consoante o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95, e 

observado o princípio da especialidade, não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor, não dependendo a extinção de 

prévia intimação pessoal das partes, a teor do que dispõem os arts. 51, § 

1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Tal interpretação está em consonância 

com os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia 

processual e da celeridade, que informam o processo nos juizados 

especiais - art. 2º, Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, verifico que o 

mesmo arrasta-se por anos sem, até a presente data, a parte exequente 

lograr êxito em receber o débito exequendo, oportunidade em que cumpre 

ao juiz extinguir o feito, sem prejuízo de poder a credora, quando obtiver 

meios para movimentar um feito judicial, ingressar com ação de 

conhecimento buscando haver o seu crédito. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido retro haja vista ser ônus da parte proceder com tal 

diligência e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo 

de condenar nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a 

baixa na distribuição e demais anotações de estilo. Às providencias. Nova 

Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010130-65.2011.8.11.0091 REQUERENTE: M. W. MARCILIO - EPP 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ULCHAK, CARLOS HENRIQUE 

GUILHERME ULCHAK, TANIA REGINA GUILHERME ULCHAK SENTENÇA 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9099/95 É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifico que a extinção do feito é medida que se impõe. Nos 

juizados especiais, consoante o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/95, e observado o princípio da especialidade, não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, não dependendo a 

extinção de prévia intimação pessoal das partes, a teor do que dispõem os 

arts. 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Tal interpretação está em 

consonância com os princípios da simplicidade, da informalidade, da 

economia processual e da celeridade, que informam o processo nos 

juizados especiais - art. 2º, Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, verifico 

que o mesmo arrasta-se por anos sem, até a presente data, a parte 

exequente lograr êxito em receber o débito exequendo, oportunidade em 

que cumpre ao juiz extinguir o feito, sem prejuízo de poder a credora, 

quando obtiver meios para movimentar um feito judicial, ingressar com 
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ação de conhecimento buscando haver o seu crédito. Assim, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, por tudo que dos 

autos consta, INDEFIRO o pedido retro haja vista ser ônus da parte 

proceder com tal diligência e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC, c/c art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 

9.099/95, deixo de condenar nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, arquivem-se, 

procedendo a baixa na distribuição e demais anotações de estilo. Às 

providencias. Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70422 Nr: 347-09.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 no agressor verdadeira adição por estas práticas, o que configura latente 

risco à ordem pública, pois a liberdade do suspeito expõe outras crianças 

à posição de potenciais vítimas.Necessário ressaltar que não se trata de 

afirmação genérica, mas sim constatação concreta a partir das 

circunstâncias específicas do caso, é dizer, ao menos em análise 

superficial e sem que se esteja adiantando julgamento, extrai-se da versão 

acusatória ainda não contraditada que o acusado não possui freios morais 

que o impeçam de reiterar no crime, não se tratando de delito de 

oportunidade ou conduta isolada.Tais fundamentos demonstram também o 

descabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, as quais 

não teriam a força coatora necessária a interromper o ciclo 

criminoso.Logo, presentes os requisitos previstos no Art. 312, do Código 

de Processo Penal.Pelos fundamentos expostos:I - DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA de JOÃO PEDRO DE ANDRADE, por ser necessária à 

instrução processual, para assegurar a aplicação da lei penal e para 

garantia da ordem pública, com fulcro no art. 313, inciso I e art. 312, 

ambos do Código de Processo Penal;II – EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Prisão, registrando-o no BNMP 2.0 do Conselho Nacional de 

Justiça;III – PROCEDA-SE com buscas do atual paradeiro do réu nos 

sistemas conveniados, Infojud, Bacenjud, conforme item “2” da 

manifestação ministerial;IV – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 853-58.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 15 de maio de 2018, às 9 horas, a ser realizado no Hospital 

Municipal, localizado na Rua Dois, s/nº, abaixo da Prefeitura, Bairro: Jardim 

das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-61.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente,impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes para 

que manifestem acerca dos Cálculos (ID 11297260) no prazo legal. Novo 

São Joaquim, 23 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010732-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca do contido no (ID 11316928) no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 23 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-16.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca do contido no ID 11269588 no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 23 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-22.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (REQUERENTE)

RONALDO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010071-22.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ANA PAULA DINIZ, 

RONALDO MORAES DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não 

sendo necessária a produção de outras provas. Cuida-se de ação 

objetivando a indenização por danos morais e materiais decorrentes de 

alteração unilateral de voo. Alega a parte autora que havia comprado 

passagem aérea junto à requerida para o dia 17/09/2016, com saída às 

14h de Porto Seguro/BA e chegada às 15h56min no aeroporto de 

Goiânia/GO. Acontece que, ao realizar o check-in do voo, a parte autora 

foi surpreendida pela alteração unilateral do voo, onde foi realizada a 

saída às 14h30min do aeroporto de Porto Seguro/BA e chegada ao 

aeroporto de Goiânia/GO às 22h55min, com espera de conexão de cerca 

de 5h no aeroporto de Guarulhos em São Paulo/SP. Desta forma, perderam 

a cerimonia religiosa do casamento de amigos, que realizou-se às 
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19h30min do dia 17/09/2016, em Aparecida de Goiânia/GO. Diante da 

alteração unilateral e injustificada, as partes autora perderam 

compromisso com amigos, pleiteando assim, indenização pelos danos 

morais sofridos pelo ocorrido, e reembolso dos valores gastos com 

alimentação na conexão, e táxi de deslocamento do aeroporto para a casa 

de familiares em Goiânia/GO. Em sede de contestação, alega a empresa 

requerida que houve reestruturação da malha aérea, evento alheio à 

vontade da empresa requerida, ocasionando o cancelamento do voo das 

partes autoras. Narra ainda que a necessidade de alteração foi 

devidamente comunicada em 06/05/2016, quatro meses antes da data 

marcada para a viagem. Pois bem, verifico tratar-se de clássica relação de 

consumo, com verossimilhança nas alegações da parte autora, sendo 

imperioso a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a requerida cancelamento do voo em consequência 

da reestruturação da malha aérea, no entanto, não junta aos autos 

qualquer documento que comprove esta alegação, não se desincumbindo 

de seu ônus processual. Da mesma forma, não comprova a comunicação 

anterior à realização do check-in às partes autoras. Assim, o 

cancelamento de voo de maneira injustificada e sem comunicação prévia 

constitui falha na prestação de serviço ensejando a responsabilização 

civil objetiva da empresa requerida. Insta ressaltar que a responsabilidade 

da requerida como fornecedores de serviços é objetiva nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a requerente, conforme 

entendimento: Recurso Inominado nº.: 0052541-68.2016.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): VRG LINHAS 

AÉREAS S/A Recorrido(s): VALEIZE BIONDO Juiz Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 17/03/2017 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO 

– CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). Os artigos 

186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, 

portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral das 

autoras, causando lesão a sua honra e reputação, fazendo-as perderem 

seus compromissos e a cerimonia religiosa de casamento dos amigos. 

Quanto aos pedidos de danos materiais sofridos, entendo que merecem 

prosperar parcialmente, uma vez que o pagamento de deslocamento entre 

o aeroporto e a casa de familiares decorreu independentemente do 

cancelamento do voo, uma vez que o destino não foi modificado. Doutro 

lado, em relação à alimentação realizada no aeroporto de conexão, esta 

decorreu exclusivamente do cancelamento de voo, devendo assim, ser 

reembolsado ao consumidor. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

requerida na indenização pelos danos morais causado, bem como 

reembolso pelos valores pagos pela alimentação no aeroporto de 

conexão. Sugiro a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

cada um dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. O valor 

a ser reembolsado é aquele comprovado em ID 7836760, no valor total de 

R$ 66,40, onde deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês, tendo como termo inicial de ambos a data do 

desembolso, ou seja, 17/09/2016. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-07.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 (REQUERENTE)

IVANILDO FERREIRA DO ARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA ME (REQUERIDO)

LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO)

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO)

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010072-07.2017.8.11.0106 REQUERENTE: IVANILDO 

FERREIRA DO ARTE, REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 

REQUERIDO: LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME, 

EDITORA NET MUNDDY LTDA ME Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, 

proposta por Ivanildo Ferreira do Arte e Regina Augusta Vargas Duarte em 

desfavor de Editora Net Munddy LTDA ME e Lopes & Oliveira Assessoria 

Integrada LTDA-ME. Em síntese alegou que o Reclamante, recebeu uma 

ligação em seu telefone fixo para atualização de cadastro e que após 

essa ligação, passou a receber cobranças e ameaças de que o nome de 

sua empresa seria protestado, que pagou o boleto no valor de R$ 300,00 e 

posteriormente no valor de R$ 500,00, afirma que não solicitou o serviço. 

Desta forma, requer a repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em defesa, a requerida Editora Net Munddy LTDA ME, que a 

empresa Requerente tem conhecimento do débito, ou ainda da contratação 

dos serviços, sendo o proprietário da Requerente Sr. Ivanildo, que firmou 

o contrato de prestação de serviços, referido documento, ou ainda, 

celebrou a presente contratação. Já a requerida Lopes & Oliveira 

Assessoria Integrada LTDA-ME, alega ser parte ilegítima da presente 

Ação, que a Requerida agiu inquestionavelmente como mandatária da 

empresa EDITORA NET MUNDDY LTDA e que inexiste ato ilícito. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte Ré, a mesma se 

confunde com o mérito da lide, de modo que com ela deve ser analisado. 

Na data de 12 de Junho de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. 

Num. 9152205. No ID. Num. 9674062, foi proferido despacho para a parte 

requerida, apresentar de forma legível o documento no ID 8171073, porém 

a parte requerida, mesmo devidamente intimada não apresentou o 

documento. Em analise as provas, entende se que qualquer modalidade de 

contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Para Maria 

Helena Diniz “o princípio da autonomia da vontade se funda na liberdade 

contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus 

interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, 

p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com 

aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta 

ilícita. No caso concreto, a parte requerente alega que recebeu cobranças 

indevidas, no valor de R$ 500,00 e R$ 300,00. Neste contexto, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII do CDC, impõe consignar que o consumidor tem 

direito à “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências”. Diante disso e considerando que as 

empresas requeridas possuem plenas condições de comprovar o teor 

pactuado, tenho-a como verossímil as alegações da parte requerente 

diante da ausência de prova em sentido contrário. Além da 
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verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente 

para comprovar o real teor pactuado, pois, na prática, muitas vezes a 

cópia do contrato não é fornecido ao consumidor. Pela ausência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que efetivamente houve cobrança sem amparo contratual, 

em desrespeito a autonomia da vontade. Portanto, considerando que a 

cobrança é indevida, visto que não está amparada em cláusulas 

contratuais, há conduta ilícita praticada pelas requeridas. No que se refere 

a repetição de indébito, havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Nesse caso, considerando que as partes requeridas cobraram 

indevidamente valores dos requerentes, por serviços não contratados, 

entendo que a restituição deve ser de forma dobrada. Desta feita, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor ao 

permitir cobranças indevidas, sem, no entanto possuir autorização e/ou 

solicitação do autor para tanto. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - 

CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DIREITO A REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

3624/2009, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 19/06/2009, Data da publicação no DJE 

06/07/2009) De igual forma é de se reconhecer o abalo extrapatrimonial a 

que foi submetido os requerentes, pois para a configuração do dano moral 

necessário se faz que haja situação que vá além do mero dissabor 

vivenciado no cotidiano. É dizer, não basta uma mera situação de 

desconforto a que todas as pessoas estão submetidas pelo só fato de 

conviverem em sociedade, devendo para a sua configuração que a 

conduta se mostre substancialmente acintosa a ponto de gerar dor, 

sofrimento, humilhação, insegurança ou instabilidade ao ofendido. Nesse 

passo é de se reconhecer que tal hipótese se perfaz claramente pelo que 

se colhe dos autos. Ora, o sofrimento é indiscutível àquele que de modo 

intempestivo e indevido verifica débito que minora de algum modo seu 

poderio econômico, fazendo-o inclusive de maneira que afastava a 

possibilidade de evita-lo. Com esses os fundamentos que me convencem 

da caracterização do abalo extrapatrimonial passível de reparação 

conforme anota o art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil. Assim, 

caracterizado o dano, importa mensurar o quantum é devido a título de 

reparação do ato ilícito praticado. Para se chegar à quantificação da 

indenização, necessária a verificação de acordo com o que orientam os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim de modo a dar 

aplicabilidade à dúplice finalidade da indenização que é minorar a dor 

sofrida pelo ofendido, sem que o conduza ao vedado instituto jurídico do 

enriquecimento ilícito, mas também de modo que o valor fixado sirva para 

desestimular o ofensor da prática de tais condutas. Nesse passo é que 

entendo por prudente ante as circunstâncias verificadas nos autos fixar 

como indenização do dano moral o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para tanto. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelos Autores, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito objeto da lide; b) CONDENAR, as partes requeridas 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ R$ 800,00 (oitocentos) a 

título de repetição de indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento) e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso/prejuízo. c) 

CONDENAR, as requeridas solidariamente, pagar a parte aos requerentes 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78038 Nr: 3222-09.2017.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda., MILTON 

GAETANO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento 

da taxa judiciária e das custas processuais referente a distribuição desta 

Carta Precatória, cujo boleto deverá ser preenchido no site do Poder 

J u d i c i á r i o  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria -, 

tendo em vista que a partir do dia 03/02/2017, todos os pagamentos de 

Taxa Judiciária e Custas Processuais serão gerados apenas em uma guia 

(Boleto Bancário), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Capítulo II, 

Seção 7, Art. 393 da nova CNGC/MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante, bem como informar o local do imóvel, pois 

a zona rural deste município é muito extensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 3220-39.2017.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa da Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento 

da taxa judiciária e das custas processuais referente a distribuição desta 

Carta Precatória, cujo boleto deverá ser preenchido no site do Poder 

J u d i c i á r i o  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria -, 

tendo em vista que a partir do dia 03/02/2017, todos os pagamentos de 

Taxa Judiciária e Custas Processuais serão gerados apenas em uma guia 

(Boleto Bancário), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Capítulo II, 

Seção 7, Art. 393 da nova CNGC/MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante, bem como informar o local do imóvel, pois 

a zona rural deste município é muito extensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 1148-84.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO D'AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a para requerente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 1361-56.2015.811.0095

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Fianciamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) parte autora, para pagamento 

das custas e honorários advogatícios, conforme ref. 60, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60985 Nr: 167-89.2013.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B,8794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls.93, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70092 Nr: 914-34.2016.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Comodoro/MT - OAB:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial proposta por ADILSON DA SILVA 

MOREIRA em desfavor de PEDRO GABRIEL BALDUINO MOREIRA, 

representado por sua genitora Franciele Macedo Balduino, com resolução 

do mérito, conforme artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e 

artigos 1.609 e 1.604 do Código Civil, devendo permanecer o nome do 

autor como pai do menor no registro civil.Ademais, tendo em vista 

suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta comarca, nomeio o 

Dr LEONILSON RAIMUNDO MACHADO, OAB/MT 11.961, como patrono da 

parte autora, para ciência da sentença. Arbitro honorários advocatícios 

em favor do advogado nomeado à quantia de R$200,00 (duzentos reais). 

DEIXO de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que beneficiárias da justiça gratuita.CIÊNCIA 

ao Ministério Público, ao patrono nomeado da parte autora e à Defensoria 

Pública de Comodoro/MT em que a parte requerida é assistida.Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79240 Nr: 681-66.2018.811.0095

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS, RJGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.

1- Ante a certidão retro, informando o atual endereço da vítima Juliano 

Rodrigo Piovesan, no município de Assis/SP, DETERMINO a imediata 

expedição de Carta Precatória para a Comarca de Assis/SP para 

interrogatório da referida vítima, incluso às cópias necessárias.

2- Ato contínuo, DETERMINO que a senhora gestora da vara entre em 

contato com o gestor responsável pela vara onde distribuída à missiva, 

relatando a urgência que o caso requer, haja vista tratar-se de 

procedimento envolvendo adolescente internado provisoriamente por 

cometimento, em tese, de ato infracional com violência à pessoa.

 Ciência ao MP e à defesa dos representados.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-25.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JASON FABIO DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

nos autos acerca da correspondência devolvida (ID. 12860424). 

Parnaíta-MT, 23 de abril de 2018 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel 

Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-02.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SOUZA MAXIMIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

nos autos acerca da correspondência devolvida devidamente juntada aos 

autos (ID. 12860115). Parnaíta-MT, 23 de abril de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-31.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

nos autos acerca da correspondência devolvida devidamente juntada aos 

autos (ID. 12867899). Parnaíta-MT, 23 de abril de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-76.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 
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aos autos (ID. 12868868). Parnaíta-MT, 23 de abril de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 600-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Moraes da Costa, Cícero Tomaz de Souza, Maria 

Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do Primeiro Ofício e Anexo de Pedra 

Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, IV e VI do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO os embargos de terceiro, extinguindo o 

feito sem resolução do mérito, ante a ausência dos pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de 

embargos de terceiro.Sem condenação às custas.Fixo os honorários 

sucumbenciais no importe de 10% (quinze por centos) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 20 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 925-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Vilmar Inácio 

Gonçalves ME, Vilmar Inácio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos em Correição. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas 

do Ministério Público e das defesas. Dou por encerrada a instrução. 

Permaneçam os autos em gabinete para manifestação a respeito do 

requerimento de suspensão do processo feito pela defesa do requerido 

Nelson Dias de Morais, às fls. 1.033. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41662 Nr: 1409-45.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas da defesa. 

Dou por encerrada a instrução. Vista às partes, sucessivamente, no 

prazo de 15 (quinze), para apresentação de memoriais finais escritas. 

Saem os presentes intimados. Em seguida, conclusos para sentença. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 1137-51.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em Correição. Tendo em vista a informação de que o recuperando 

se encontra preso por outro delito no Presídio Major Eldo de Sá Correa – 

“Mata Grande”, determino a remessa do presente executivo de pena ao 

Juízo de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis-MT. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-02.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVAL RODRIGUES GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010029-02.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 25.815,06; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIRVAL RODRIGUES GOMES - ME Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 05 (cinco) 

dias. Processo: 8010029-02.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 25.815,06; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 21 de abril de 2018 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-20.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000025-20.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 12.140,60; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARTIM ALVES CORREA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 21 de abril de 2018. Atenciosamente, 
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HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 21 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O - Senhor(a) Advogados do(a) 

REQUERIDO: GUSTAVO DAL BOSCO. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 

13:50 (MT), no endereço ao f inal indicado. Processo: 

1000159-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 11.597,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILAYNE PEREIRA LOPES Parte 

Ré: ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-41.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA MAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 21 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000097-41.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SERGIO DA 

SILVA MAZETO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-85.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ALVES SIMILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 21 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000107-85.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXSANDRO ALVES SIMILI ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010106-40.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

MACHADO MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Senhor(a): Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DA REQUERENTE, para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 543,53 ( 

quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), nos 

termos dos autos abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. PEDRA PRETA, 22 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-25.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010107-25.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

MACHADO MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Senhor(a): Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO REQUERENTE, para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 543,53 

(quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), nos 

termos dos autos abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. PEDRA PRETA, 22 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-17.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNA NATALIA SILVA (TESTEMUNHA)

GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

MT0006358A-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 16:10, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000064-17.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CAMILA LEÃO ARRUDA FERREIRA Parte Ré:DAIANA CARLA LOTTI 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-10.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 Hora: 13:50, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000058-10.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DE JESUS CARDOSO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-92.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 Hora: 14:10, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000059-92.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILKA TAMIRES RODRIGUES 

OLIVEIRA Parte Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-77.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 Hora: 14:30, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000060-77.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILKA TAMIRES RODRIGUES 

OLIVEIRA Parte Ré: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 2160, NOVO JARDIM STÁBILE, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 
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extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-66.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 15/08/2018 Hora: 13:30 (MT), no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010016-66.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROGÉRIO 

CESAR TRINDADE Parte Ré:TELEFÔNICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000030-42.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VANILSON ALVES DE MATOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

PEDRA PRETA , 23 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-36.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000162-36.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.140,45; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE QUIRINO DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 23 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000029-57.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA CARDOSO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 23 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000156-29.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 
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finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 12 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para, que no prazo legal de 05 (cinco) 

manifestar nos presentes autos. Processo: 1000157-14.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIANA DE SOUZA LIMA Parte Ré: VIVO S.A 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-02.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SIMONE BATISTA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010115-02.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FÁTIMA 

SIMONE BATISTA RAMALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): 

Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

da REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas Processuais, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), nos termos dos autos abaixo 

identificados, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

PEDRA PRETA, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A J TEORO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010175-72.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

KIIHL DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: A J TEORO - ME Senhor(a): 

Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

da REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas Processuais, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), nos termos dos autos abaixo 

identificados, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

PEDRA PRETA, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-27.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MORETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010081-27.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEUZA 

MORETI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Senhor(a): 

Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

da REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas Processuais, no valor de R$ 1.021.,28 (Um mil e vinte e um 

reais e vinte e oito centavos), nos termos dos autos abaixo identificados, 

sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. PEDRA PRETA, 23 de 

abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010098-63.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 
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10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVANETE 

SANTOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): 

Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

da REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas Processuais, no valor de R$ 1.021,28 (Um mil e vinte e um 

reais e vinte e oito centavos), nos termos dos autos abaixo identificados, 

sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. PEDRA PRETA, 23 de 

abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-10.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010108-10.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

MACHADO MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A 

Senhor(a): Representante Legal, INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas Processuais, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), nos termos dos autos 

abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

PEDRA PRETA, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 1269-74.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Aparecido Duarte, Reginaldo 

Aparecido Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895, Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 Vistos em Correição.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa dos réus, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43979 Nr: 124-46.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Basilio Campos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, e artigo 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado LEONARDO BASÍLIO CAMPOS DOS SANTOS, já devidamente 

qualificado nos autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva 

estatal propriamente dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-10.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000058-10.2018.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO DE JESUS CARDOSO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 

Hora: 13:50 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. PEDRA PRETA - MT, 22 de abril de 2018 Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000059-92.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000059-92.2018.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 Hora: 14:10 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. PEDRA PRETA - MT, 22 de abril de 2018 Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152614 Nr: 1326-98.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152614

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 17738 Nr: 2694-31.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Estevo Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela autarquia ré (fl. 244) com 

os cálculos apresentados pela requerente, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9321 Nr: 190-23.2005.811.0028

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Jesus Dorileo, Maria Tereza da Silva Dorilêo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 

OAB:5379, Lara Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614

 CÓDIGO: 9321

DECISÃO

Vistos,

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.642.

Após, conclusos para análise do pedido de fl.644.

Oportunamente, DETERMINO ao Sr. Gestor e demais servidores que se 

a t e n t e m  q u a n t o  a o  c u m p r i m e n t o  i n t e g r a l  d o s 

despachos/decisões/sentença proferidos pelo juízo antes da remessa dos 

autos em conclusão, uma vez que despachos determinando o 

cumprimento de outros despachos abarrotam o Gabinete 

desnecessariamente tomando tempo de trabalho, além de causar 

excessiva morosidade processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9321 Nr: 190-23.2005.811.0028

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Jesus Dorileo, Maria Tereza da Silva Dorilêo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 

OAB:5379, Lara Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614

 DESPACHO

VISTOS,

Assim, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quite o débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 

1º do artigo 523 do CPC/2015.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 10690 Nr: 1453-90.2005.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advocaci0as

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garci - Agencia de Viagens e Turismo, Carlos 

Soares Martins, Arcilio Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Junior Queiroz 

Luz - OAB:23.797 / GO

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte requerida para que proceda o depósito de diligência, 

mediante emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, 

para que o Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de penhora e 

avaliação, aguardando no setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de citação e liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1439 Nr: 29-23.1999.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Souza Oliveira, Quintino Marques, 

Leozilza Rondon Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939, Dyogo Costa Marques - OAB:11084, Emanuela Marques 

Echeverria - OAB:6896/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de penhora e avaliação, 

aguardando no setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 146248 Nr: 7084-92.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cornelio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora ref. A juntada de ref. 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149459 Nr: 62-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Paes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 149459

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 09 de Agosto de 2018, às 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 67-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, VILSON 

ALMIRO TEIXEIRA, Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, 

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT, DANIEL DOS REIS FREITAS - OAB:261890, SILVIA 
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LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para em cumprimento a determinação de 

ref. 135, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da legislação 

vigente impulso os autos a fim de intimar a parte autora para que proceda 

o depósito de diligência, mediante emissão de guia de diligência na página 

do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de Justiça possa cumprir o 

mandado de citação de ref. 64. aguardando no setor de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95974 Nr: 406-66.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanil José da Silva Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora ref. retorno dos autos e a juntada de ref. 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41827 Nr: 292-06.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Loudes Barbosa Bastos 

- OAB:

 Intimar a parte autora referente ao retorno dos autos e a juntada de 

referencia 94

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72848 Nr: 1947-42.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parter autora do retorno dos autos e da juntada do acórdão ref. 

70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 760 Nr: 32-80.1996.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thierre Alves da Silva, Wellerson Garniel Ramos 

Miriquadro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tércio da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, 

Valdevino Ferreira de Amorim - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos ao 

inventariante Wellerson G R Miriquadro da Silva, para manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 150.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a informação do perito de 

ref.93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62474 Nr: 2073-29.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar a parte autora ref. O retorno dos autos e a juntada do Acórdão ref. 

73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128871 Nr: 3719-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, VALDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO CESAR DE LIMA, NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128871

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, CNPJ: 12.463.580/0001-32, 

no valor de R$ 9.525,62 (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e dois centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e art.854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97759 Nr: 1049-24.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Guizoni e Cia Ltda ME - Tarumã Materiais 

para Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97759 - OK

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado LUIS GUIZONI & CIA LTDA-ME, CNPJ: 07.807.151/0001-03 

no valor de R$2.664,68 (dois mil reais e seiscentos e sessenta e seis 

centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 67-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, VILSON 

ALMIRO TEIXEIRA, Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, 

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT, DANIEL DOS REIS FREITAS - OAB:261890, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... face de TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA. ME.Depreende-se da inicial 

que as partes firmaram Contrato de Arrendamento Mercantil tendo como 

objeto 11 caminhões individualizados na inicial, com pagamento em 24 

(vinte e quatro) parcelas mensais de R$16.500,00 devidas a partir de 

17.09.2013.Segundo o autor, a requerida deixou de adimplir com sua 

obrigação de pagar a partir de outubro/2014 tornando-se inadimplente e, 

apesar de devidamente notificado, quedou-se silente. .Juntou 

documentos.A liminar foi deferida (ref.3).À ref.17 consta a petição de 

terceiro interessado, a Scania Banco S/A, informando que os bens objeto 

da presente Ação de Reintegração de Posse foram apreendidos na Ação 

de Busca e Apreensão promovida contra a autora em 27.02.2014 na 

Comarca de Itajaí/SC, havendo manifesta má fé do requerente que tinha 

plena ciência de que os caminhões não estavam em posse do 

requerido.Diante da informação, a liminar foi revogada à ref.21 

determinando a devolução dos veículos à terceira interessada.Embargos 

de Declaração de ref.39, apreciado à ref.43.Determinou-se a imposição de 

restrição judicial dos automóveis à ref.52.A decisão que revogou a liminar 

foi mantida em sede de agravo de instrumento (ref.115).Ação de oposição 

protocolada perante este juízo sob o código 121668, tramitando 

regularmente.Pois bem.Analisando os autos, verifico que não há 

informações acerca do cumprimento do mandado de citação do requerido 

expedido à ref.64.Dessa forma, certifique-se a secretaria acerca da sua 

distribuição ao Sr. Oficial de Justiça que deverá informar sobre o devido 

cumprimento.Após o decurso de prazo para contestar, vistas ao autor 

para impugnar no prazo legal, em seguida, especificando as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o 

rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.Em 

seguida, façam os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012985-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013508-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ANESTINA CONCEICAO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016070-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019138-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA POLINARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ENOIBIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013250-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 788 de 832



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015560-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017331-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMAN FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que na intimação id - 12607384 e 12608190 constou 

erroneamente o dia 23 de abril de de 2018 para audiência de conciliação, 

sendo a data correta o dia 14 de maio de 2018, às 15:50 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000159-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MICAEL PELLENZ OAB - RS97170 (ADVOGADO)

TIAGO ALESSANDRO PETRY OAB - RS72334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55250 Nr: 549-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuté Severino de Alencar, Francisco Sindeaux de 

Alencar, Diogo Gomide Azevedo Cury, vulgo "Cururu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo José Macena 

Tonani - OAB:204301, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:14.977 - GO

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, via DJE para no prazo de 10 (dez) dias, requererem o 

que for de direito e nada apresetaram aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50878 Nr: 765-20.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilde do Nascimento Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

su advogado, para dar prosseguimento ao feito ou requerer o que 

entender de direito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e douf é.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3438 Nr: 552-97.2003.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martini Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tapirapé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: selso lopes de carvalho - 

OAB:3556-B, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 2441-71.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Paulo Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado via edital, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 
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nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20742 Nr: 991-31.2009.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Sussumu Takeda, Telma Lia Heberle Takeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Olga Mayumi Kobayashi Hiromoto, 

CHUITI KOYAMA, NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO, CARLOS TAKASHI 

KANAYAMA, Eva Yoko Sassaki Koyama, IZIDORO FURMAN, Cristina 

Ribeiro Gomes Kanayama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldino Franco de Freitas - 

OAB:17374/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis José Gugelmin 

Distéfano - OAB:21.656, Régis Grittem Zultanski - OAB:OAB/PR 

29312, Simone Marina Gelinski Brandl - OAB:35504, Simone Marina 

Gelinski Brandl - OAB:OAB/PR 35.504, Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos 

sobre a proposta de honorários periciais juntados ao processo às fls. 

131/133 e nada apresentaram ao feito, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22044 Nr: 2134-54.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Mendes Barbosa Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 05 (cinco)dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 2485-51.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura, Marcos Antônio 

Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, recebi carga da precatória para 

proceder à avaliação da Fazenda Promissão, localizada próxima a região 

do Pé de Caju no município de Confresa.

 Tendo em vista que a parte autora proveu o pagamento da diligência para 

a zona urbana do referido município, requer o pagamento da diligência 

para a zona corresponde à localização da propriedade rural, ou seja, zona 

38, a ser recolhida mediante guia no sitio do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82219 Nr: 4380-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ANISIO BARBOSA - 

OAB:16139, Mario Sergio Dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622/MT

 Apesar das partes terem sido devidamente intimadas em audiência para 

apresentação de razões finais escritas (ref. 89), entendo que a causa 

apresenta questões complexas de fato aptas a justificar a necessidade do 

exercício do contraditório, razão pela qual determino a intimada da parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar alegações finais.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se ou apresentado os memoriais 

finais, abra-se vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 2441-71.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Paulo Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSINEI PAULO MACHADO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 64906523072, Rg: 105.429.214-7, Filiação: Francisco Teixeira de 

Oliveria e Orquelita Machado de Oliveria, brasileiro(a), solteiro(a), 

professor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/09/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ROSINEI PAULO MACHADO 

DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Dívida - Tributária., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20129714/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.461,37

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 3722-62.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henislene Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 3722-62.2012.811.0059, Protocolo 43946, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19444 Nr: 3094-44.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 790 de 832



 PARTE AUTORA: Marlinda Maria Heraclito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões e ficou inerte em 

sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18992 Nr: 2815-58.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 1093-23.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para juntar cópia da certidão de óbito que comprove a 

morte do autor, oportunidade em que deverá manifestar sobre a 

habilitação dos herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias e nada apresentou 

aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18905 Nr: 2728-05.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões e ficou inerte em 

sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seu advogado, via DJE, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”) e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53719 Nr: 3169-44.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado por meio de seu 

advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 

(art.1010, §1º, CPC e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53368 Nr: 2842-02.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Virgolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado por meio de seu 

advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 

(art.1010, §1º, CPC e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10512 Nr: 834-96.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline de Sousa e Silva-ME, Jackeline de 

Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que for de direito e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82219 Nr: 4380-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ANISIO BARBOSA - 

OAB:16139, Mario Sergio Dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622/MT

 Certifico para os devidos fins, que não foi possível certificar o decurso de 

prazo da decisão proferida na REF 104, uma vez que compulsando os 

autos, constatei que a referida decisão não havia sido publicada no DJE, 

razão pela qual, na sexta feira (dia 21/04/2018), remetir novamente, a 

decisão supra para ser publicada, não sabendo informar o porquê, dela 

não ter sido públicada anteriormente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16148 Nr: 113-42.2010.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Wanderley Sudario 

Esteves - OAB:12274-E, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasque Amaral - 

OAB:13.598 - MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada via DJE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder a baixa no gravame do bem litigioso, 

transferindo a propriedade ao requerente e nada apresentou aos autos, 

até a presente data, ficando inerte em sua obrigação. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18970 Nr: 2793-97.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseny Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42100 Nr: 1102-78.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luz Aguiar, Raimundo Romeu Lopes 

Barreira, Marcio Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT, Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Decisão

Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa cumulada 

com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor de Vandeley Luz Aguiar, Raimundo Romeu 

Lopes Barreira e Márcio Silva Moura, todos qualificados nos autos.

Juntou documentos de fls. 22/131.

Às fls. 132/135, foi decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos, 

bem como realizado bloqueio de valores, conforme decisão de fls. 

132/135.

Às fls. 148/150, os requeridos foram notificados/intimados.

Manifestação preliminar de Márcio Silva Moura anexada às fls.158/160.

O Parquet se manifestou às fls. 166/166-v.

 Em seguida, à fl.167 foi recebida a inicial e determinada à citação dos 

requeridos.

Vanderley Luz Aguiar acostou contestação às fls.173/192 e Raimundo 

Romeu Lopes Barreira e Márcio Silva Moura às fls.267/268.

Às fls. 272/273 foi facultado às partes especificarem as provas que 

predem produzir, oportunidade em que somente a representante ministerial 

se manifestou (fl.274-v).

É o breve relato.

Decido.

Considerando o cima relatado, defiro o pedido de produção de 

testemunhal, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de julho de 2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato 

de Grosso).

Rol de testemunhas já apresentado pelas partes.

Outrossim, cadastre-se no sistema Apolo os patronos dos requeridos 

Raimundo Romeu Lopes Barreira e Márcio Silva Moura (fls.269 e 271), a 

fim que recebam as devidas intimações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 253-72.2011.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Silva Moura, Raimundo Romeu Lopes Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando o transito em julgado da sentença proferia à fls. 61/63, 

arquive-se os autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000095-23.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 792.245,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS 

MEDICOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Aqui se revela ação de execução de título extrajudicial, 

ajuizada por SELMA REGINA JORGE em face do MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE. Compulsando os autos, constata-se que a 

requerente pugnou pelo processamento do feito nos moldes do artigo 824 

e seguintes do Código de Processo Civil. A Execução contra a Fazenda 

Pública não se submete ao rito previsto no artigo 824 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Na execução dos títulos extrajudiciais que 

tenham como devedor a Fazenda Pública, esta é citada para apresentação 

de Embargos e não para pagamento, pois os bens da Fazenda Pública são 

insuscetíveis de constrição judicial, em razão da indisponibilidade que lhe é 

inerente. Apenas na hipótese em que a Fazenda Pública não embarga ou 

seus embargos são rejeitados é que caberá, não penhora, mas requisição 

de pagamento à autoridade competente. De outro vértice, verifica-se que a 

parte requerente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade 

judiciária, entrementes, verifica-se que a parte autora possui a condição 

de médico, de modo que não se equipara aos reconhecidamente pobres e, 

tampouco o pagamento das custas e despesas processuais surtirá 

negativamente no seu sustento. Desse modo, para que se possa aferir a 

necessidade do recolhimento das custas ao final ou parcelamento das 

custas e taxas judiciárias, fixo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

autora apresente: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que 

demonstrem a existência ou não de bens em nome do requerente; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do requerente; Registro que, caso nada seja dito ou 

caso não seja demonstrada nos autos a dificuldade financeira enfrentada, 

poderá ocorrer o cancelamento da distribuição, conforme previsão no 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Deve a autora, em igual prazo, 

emendar a exordial, observando-se que a parte executada trata-se de 

Fazenda Pública. Frise-se que acaso não seja realizado o aditamento, a 

petição inicial será indeferida, nos moldes descritos pelo artigo 330, §1º, 

IV, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000047-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

S. P. OLIVEIRA - COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000047-64.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 6.270,62; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[COMPRA 

E VENDA, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Parte Ré: RÉU: S. P. OLIVEIRA - 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME RELATÓRIO Aqui se revela ação de 

monitória ajuizada por SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em face 

de S.P. OLIVIERA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA ME. Antes de ser 

procedida a citação do demandado, a parte autora manifestou-se nos 

autos requerendo a extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice 

quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora. Sendo assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 917 Nr: 739-13.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltácio Correia da Silva - firma, Leontino 

Ferreira de Brito, João Paulo Pereira da Silva, Raimundo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Octavio Moraes Martins 

- OAB:43809, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 Diante do resultado positivo da penhora on line, conforme espelho 

constante às fls. 121/122, impulsiono os autos a fim de intimar o 

executado, na pessoa de seu procurador, conforme art. 854 §2º CPC, 

para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, 

§3, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21529 Nr: 1763-90.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Emerson Leandro Masson, vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7460 Nr: 2111-21.2005.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Autos de nº. 2111-21.2005.811.0059 (código 7460)

Trata-se de ação penal em que foi atribuída a RENATO LUIZ DA SILVEIRA 

a prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, IV, c/c 29 do Código 

Penal.

O acusado apresentou resposta à acusação (folhas 165/167), não arguiu 

preliminares e nem juntou documentos.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de maio de 2018, às 12h00, horário oficial do 

Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intimem-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Requisite-se a presença dos policiais arrolados pelo Ministério Público 

para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 5326-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Considerando a juntada de ref 135, bem como o cumprimento do mandado 

de prisão expedido em desfavor do apenado JAILTON SANTOS ROBALO 

(ref. 137), o qual regrediu de regime por decisão proferida nos autos 

código-99890, designo audiência de justificação para o dia 17 de maio de 

2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se o réu expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 1470-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Intime-se o apenado pessoalmente para, em 48 horas, constituir novo 

procurador, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 015/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR FERNANDA BORBA FREITAS HILARIÃO, matrícula nº 30773, 

portador a do RG n º 0895242095 SSP/BA e CPF n º 008.175.725-54 , do 

cargo em Comissão de Assessora de Gabinete I - PDA CNE - VII, no 

Gabinete da Vara Única/Juizado Especial desta Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, a partir do dia 23/04/201 8.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 016/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos , Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA, matrícula n. 30772, 

portador do RG n.0909061017 SSP/BA e CPF n. 033.377.505-83, do cargo 

em comissão de Assessor de Gabinete II - CNE - VIII, no Gabinete da Vara 

Única/Juizado Especial desta Comarc a, a partir do dia 23/04/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Porto dos Gaúchos/MT, 23 de Abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 380-42.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jair Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 Considerando que a advogada Rejanne Ciliato Coutinho retirou os autos 

da secretaria para fotocópia e não os devolveu no final do expediente, 

nos termos do artigo 234, §2º, do CPC e artigo 431 da CNGC, a intimo para 

devolver os autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 1952-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avaney Benedito Bondespacho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Vistos.

Considerando que os presentes autos foram devidamente reunidos na 

Guia de Execução Penal autuada sob o n. 446-07.2016.811.0019 (28458), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com as respectivas baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do autor, para no prazo legal, providenciar as 

custas da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

citação em ambos os endereços informados, cujo mandado já encontra-se 

na Central de Mandados aguardando referida providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21885 Nr: 33-62.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Teixeira da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 33-62.2014.811.0019

Código n.º 21885

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão por MÁRCIO TEIXEIRA DA 

FONSECA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À vista da certidão de fl.30, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada para promover o andamento do processo, deixou transcorrer o 

prazo in albis.

Frise-se, inclusive, que em decisão de fl. 28 houve determinação para que 

a parte autora desse prosseguimento ao feito, promovendo as diligências 

necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimadas as 

partes autoras para promoverem os atos processuais que lhe competiam, 

quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Ademais, quanto às partes autoras não localizadas para intimação 

pessoal, tenho que resta descumprida a obrigação contida no art. 77, V, 

do CPC, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 274, parágrafo único do 

mesmo Codex que enuncia que:

“Art. 274, Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22166 Nr: 254-45.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 254-45.2014.811.0019

Código n.º 22166

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão por DANIEL RODRIGUES em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

À vista da certidão de fl.30, verifico que a parte autora, pessoalmente 

intimada para promover o andamento do processo, deixou transcorrer o 

prazo in albis.

Frise-se, inclusive, que em decisão de fl. 28 houve determinação para que 

a parte autora dessem prosseguimento ao feito, promovendo as 

diligências necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimadas as 

partes autoras para promoverem os atos processuais que lhe competiam, 

quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Ademais, quanto às partes autoras não localizadas para intimação 

pessoal, tenho que resta descumprida a obrigação contida no art. 77, V, 

do CPC, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 274, parágrafo único do 

mesmo Codex que enuncia que:

“Art. 274, Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 
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ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2290 Nr: 296-51.2001.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Grasiela Elisane 

Ganzer - OAB:5384-E/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edelson Inocêncio - 

OAB:128B, Edelson Inocêncio Júnior - OAB:890

 Processo n.º 296-51.2001.811.0019

Código n.º 2290

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão por BANCO VOLKSWAGEN em 

face de ELIO JESÉ DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À vista da certidão de fl.286, verifico que a parte autora, pessoalmente 

intimada para promover o andamento do processo, deixou transcorrer o 

prazo in albis.

Frise-se, inclusive, que em carta precatória de fl. 283 houve determinação 

para que a parte autora desse prosseguimento ao feito, promovendo as 

diligências necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte autora para promoverem os atos processuais que lhe competiam, 

quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12720 Nr: 470-11.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 479-11.2011.811.0019

Código n.º 12720

Vara Única

 Vistos, etc.

À vista da impugnação de fls.145/148-verso, intime-se a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo apresentar 

manifestação a esta impugnação, dizendo se concorda com os valores 

apresentados.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10366 Nr: 521-90.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemiro Rossato, Terezinha Santina Vivian 

Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - 

OAB:9.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 Processo n.º 521-90.2009.811.0019

Código n.º 10366

Vara Única

Vistos, etc.

Ciente do retorno dos autos do E. TJMT, bem como do Acórdão que deu 

provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgou procedente 

a Ação de Anulação de Escritura Publica c/c com Cancelamento de 

Registro Imobiliário, para declarar a Escritura de Compra e venda lavrada 

em 24/08/2001, no Cartório de Acorizal (fls. 27/28) e todos os atos dela 

decorrente, dê ciência as partes.

Outrossim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, vez que, exauriu de 

sua finalidade.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se, dando-se 

baixa nos sistemas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1875 Nr: 402-47.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos Bobbi, Pedro Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Processo n.º 402-47.2000.811.0019

Código n.º 1875

Vara Única

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, de prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 22085 Nr: 196-42.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Michelletti - 

OAB:13.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 196-42.2014.811.0019

Código n.º 22085

Vara Única

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, de prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0, Mauro Antonio Stuani - OAB:6116-B, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 INTIMO as partes, na pessoa dos advogados, para apesentação dos 

quesitos e indicarem assistentes técnicos, bem como a INTIMAÇÃO da 

parte autora, para depósito dos honorarios periciais, (proposta juntada as 

fls. 264/266), no prazo de 10 (dez) dias, conformwe determina a decisão 

de fls. 261, § 4º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24190 Nr: 207-37.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETeSIeEL, JFdP, JBdL, JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alberto Benatti 

Carmona - OAB:246.585/SP, Luiz Antonio Tavolano - OAB:35.377S/P, 

Lya Tavolano - OAB:70.902/SP, Paulo A. Ramos - OAB:303.789/SP

 Processo nº 207-37.2015.811.0019

Código nº 24190

Vara Única

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Cumulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28458 Nr: 446-07.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avaney Benedito Bondespacho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 DIANTE DO EXPOSTO, considerando que não há nenhuma informação 

sobre eventual direito à remição, com fundamento no artigo 66, II, "a" da 

Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO das 

penas impostas ao reeducando.Por fim, considerando a elaboração do 

respectivo cálculo que segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os 

autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) 

defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A 

e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que 

figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como 

atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 

7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, 

cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º.Após isso, volte-me para eventual adequação ou homologação 

do cálculo, bem como decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41495 Nr: 979-92.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia da Silva Nascimento, representada por Jordana 

Erlan da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Lima do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Com efeito, CITE-SE o executado no endereço informado nos autos para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar 

em atraso, conforme planilha constante da inicial, incluindo-se as parcelas 

vincendas, comprovando o pagamento das parcelas supramencionadas, 

ou justificando-as, em havendo impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

protesto, além da inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 528, §1° e 

§3° do Código de Processo Civil).

INDEFIRO o pedido contido no item “h” da exordial, uma vez que ausentes, 

por ora, a periculosidade que justifique o acolhimento da cautela.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos, 20 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000076-74.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA OAB - MT24002/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que analisando os autos, constatei que a parte requerente não 

foi intimada da data da redesignação da audiência de conciliação, portanto 

torno marcar nova audiência de conciliação para o dia 08 de junho de 

2018, às 13h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-86.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PRUDENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECCO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipatória para 

Sustação de Protesto, movida por Maria Prudente De Oliveira, em face de 

Secco Comércio De Utilidades Domésticas LTDA , ambas as partes 

qualificadas nos autos. Aduz a autora que, adquiriu da requerida alguns 

produtos para sua residência, sendo que o valor da compra foi fracionado 

em parcelas mensais de R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais), 

pagos através de boletos bancários. Alega ainda que, em 03 de marco de 

2018, recebeu aviso de protesto do Cartório do 2° Oficio desta Comarca, 

de DMI 2336 6/5 com vencimento em 25/02/2018 por falta de pagamento, 

no valor total de R$ 865,60 (oitocentos e sessenta e cinco reais). Tento 

ainda negado pedido de crédito em loja de móveis e eletrodomésticos em 

virtude do referido protesto, sendo seu nome incluso no cadastro de mau 

pagador. Finalmente diante destas ponderações, requer que seja 

concedida tutela de urgência para sustação do protesto registrado sob o 

protocolo n. 025685, bem como a retirada de seu nome em qualquer dos 

organismos de proteção de crédito; a citação da requerida; a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização arbitrado em 20 (vinte) salários 

mínimos a guisa de Dano Moral, além da condenação das custas e 

honorários; a inversão do ônus da prova; e o deferimento da justiça 

gratuita. Relatei o necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 

320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Defiro 

a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Passo a 

análise do pedido de Tutela de urgência: De fato, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300, caput, do NCPC. Sendo que, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, inteligência do § 3º do art. 300 do 

NCPC. Logo, a probabilidade do direito exsurge da verossimilhança das 

alegações da parte autora, consubstanciadas em documentos suficientes 

a permitir inferir que o boleto sob o numero de documento 2336 6/5, 

protestado em 19/03/2018, foi quitado em 20 de janeiro de 2018. Em que 

pese à divergência da data de vencimento entre o boleto pago e o título 

protestado, deve-se levar em consideração que o protesto foi realizado 

por indicação, não sendo apresentada em Cartório a Duplicada original. 

Dessa forma, não há como concluir que as informações que constam na 

certidão positiva de protesto estão corretas. Por sua vez, o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos prejuízos 

advindos com a indevida inclusão em rol de inadimplentes, dentre as quais 

se inclui a mitigação de crédito no comércio, os entraves criados ao 

exercício de sua atividade econômica. Sendo assim, diante do alegado, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pleiteada, uma vez que 

demostrado os requisitos autorizadores. Passo a análise do pedido de 

Inversão do Ônus da Prova: À evidência, vigora em nosso ordenamento 

jurídico que quanto ao ônus da prova, via de regra, cabe ao autor provar o 

fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373, inciso I do 

CPC. E, de outro lado, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No entanto, em 

decorrência da reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência do 

consumidor frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor, a 

regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano 

jurídico. Assim, quando à questão envolve a relação de consumo, o CDC é 

o ponto de partida, aplicando-se, de forma subsidiária, as regras contidas 

no CPC, de maneira que não contrariem as disposições protecionistas do 

consumidor. Em tal contexto, a inversão do ônus da prova ocorre com 

objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor e, por via reflexa, 

garantir a efetividade dos direitos do individuo e da coletividade na forma 

dos artigos 5, inciso XXXII e 170, inciso IV, ambos da CF/88. Portanto, 

DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art.6°, VIII 

do CDC, a fim de dar regular prosseguimento ao feito. Cite-se a requerida 

para, querendo, contestar os termos do pedido no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 335, III, do CPC/15, com a observação de que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fatos (art. 344, do CPC15). Intime-se o Cartório onde ocorreu o 

protesto, encaminhando cópia da presente decisão, para as providências 

cabíveis acerca da sustação dos efeitos do protesto em relação à autora. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Intimem-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141080 Nr: 3124-64.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdSM, SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento ministerial à fl. 35, IMPULSIONO o feito com 

o fim de abrir vistas à parte requerente, intimando-a a juntar aos autos o 

comprovante de residência do de cujus, no prazo legal,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 1978-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares da Costa, Alberto Máximo 

Pereira de Novais, Sebastião de Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:13613, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O, Vínícios de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777-A

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas ao réu DIVINO SOARES DA 

COSTA, na pessoa de seus Advogados constituídos, para 

manifestarem-se, no prazo legal, acerca da possibilidade de atualização 

do endereço da Testemunha ROBERTO SOUZA LEITE, ante o teor da 

certidão do Oficial de Justiça à fl. 216 e da Testemunha JOÃO BATISTA 

PEREIRA AGUIAR, pois conforme consta no temo de audiência realizada 

na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, a mesma não foi localizada no 

endereço indicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 1978-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares da Costa, Alberto Máximo 
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Pereira de Novais, Sebastião de Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:13613, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O, Vínícios de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777-A

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas ao réu SEBASTIÃO DE 

ARAÚJO SILVA, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para 

manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do endereço da 

Testemunha JOSÉ DE ALMEIDA SANTANA, ante o teor da certidão do 

Oficial de Justiça à fl. 216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140969 Nr: 3061-39.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzeny Arantes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31020 Nr: 2261-55.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 CÓDIGO 31020

 Vistos em Correição, etc.

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso em face de João Abreu Luz.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (fls. 33/34).

 É o relato. Decido.

Pretendia o exequente o recebimento da importância aludida na CDA nº 

20108895 (fls. 14/15). Após o regular andamento do feito, às fls. 33/34, 

comunica o Exequente a quitação do débito.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 23/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17880 Nr: 779-09.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda de Sousa Ferreira Toledo, FdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admivair Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380, Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA SAMPAIO DE 

ALMEIDA F. PONTES - OAB:3780/TO

 Autos ID N.º 17880

 Sentença

Vistos, etc.

Vanda de Sousa Ferreira, ingressou com a presente Ação de 

Investigação de Paternidade c/c alimentos em face de Admivair Silva 

Borges.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 185), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 185.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40343 Nr: 969-93.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morumbi Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR Cerrado Sementes LTDA, Comercio 

de Sementes Bioseeds LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gutemberg do Monte Amorim 

- OAB:33.567/GO, Rodrigo de Almeida Távora - OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:GO7967, Beatriz Agnes - OAB:GO17.378, Douglas Lopes Leão - 

OAB:GO13950, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Samuel 

Martins dos Santos Ferreira - OAB:GO44.427, Wilson Rodrigues de 

Freitas - OAB:12873/GO

 Certifico e dou fé que, conforme termo e procurações de fls. Retro, as 

partes, devidamente representadas, participaram da audiência agendada 

para a presente data sendo que, tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. Assim, devolvo os autos à Secretaria da Segunda Vara para 

as providências cabíveis ao normal prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40343 Nr: 969-93.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morumbi Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR Cerrado Sementes LTDA, Comercio 

de Sementes Bioseeds LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gutemberg do Monte Amorim 

- OAB:33.567/GO, Rodrigo de Almeida Távora - OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:GO7967, Beatriz Agnes - OAB:GO17.378, Douglas Lopes Leão - 

OAB:GO13950, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Samuel 

Martins dos Santos Ferreira - OAB:GO44.427, Wilson Rodrigues de 

Freitas - OAB:12873/GO

 Autos ID Nº 40343

Vistos.

Considerando a manifestação da parte Autora de fls. 85/87, encaminhe-se 

o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca a fim de que seja designada audiência de conciliação, nos 

termos do disposto no artigo 139, V do CPC.
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Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 09 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141091 Nr: 3127-19.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irenildes Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 42/71, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141356 Nr: 3291-81.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira Putencio Pugas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 29/49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141413 Nr: 3339-40.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Iolanda Klusener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para, querendo, 

Impugnar à Contestação às 24/46, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 2463-32.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 151/170, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41955 Nr: 2312-27.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Oliveira Fonseca Martins, Fabrizzio de Oliveira 

Martins, Fabíola de Oliveira Martins Acioli, Idelso Pimentel Malheiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Claudmar Lopes Justo - OAB:13165/ GO, Oscar José 

Plentz Neto - OAB:OAB/RS 18.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:OAB/RS 18.061

 Pelo que se tem da inicial e dos documentos acostados aos autos às fls. 

69/75, entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora estampa o 

real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, pois a mesma 

atribuiu como valor da causa o importe de R$ 20.000,00, na medida em que 

o objeto da ação é uma área em litigio equivalente a 213,91 hectares, e 

não a totalidade do imóvel.Consoante Declaração do ITR, o imóvel possui 

uma área total de 1.994 hectares, avaliada a terra nua em R$ 188.950,56. 

Com base nesses parâmetros o valor do hectare é de R$ 94,75. Inclusive, 

sobre essa avaliação é recolhido o Imposto Territorial Rural (fl. 75). Lado 

outro, a parte requerida se limita a alegar que o preço do hectare na região 

é de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00, sem qualquer substrato, elemento ou 

início de prova do alegado. Desse modo, deve prevalecer a avaliação da 

terra nua sobre a qual a Receita Federal realiza o cálculo do imposto, cuja 

guia de informação atende ao disposto na inicial (fls. 74/75). Assim, 

considerando que o conteúdo econômico da pretensão é apenas uma 

parcela do imóvel, qual seja, uma área de 213,91 hectares, chegamos ao 

valor da causa de R$ 20.270,10 (vinte mil duzentos e setenta reais e dez 

centavos). Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o 

valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão 

do autor (STJ-RT 780/198), neste caso, consoante artigo 292, IV, do 

CPC/2015, em ações que tem por objeto divisão, demarcação e de 

reivindicação, o valor da causa deve ser o da avaliação da área ou bem 

objeto do pedido.Portanto, não há falar em incorreção quanto ao valor da 

causa, pois o preço do hectare está em consonância com o valor da terra 

nua. Razão pela qual rejeito a impugnação apresentada.Por fim, nos 

termos do artigo 355, II, do CPC, não havendo provas a serem produzidas, 

eis que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras 

provas, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 54 e 56), 

mantenham-se os autos conclusos para sentença. Intime-se.São Félix do 

Araguaia, 20/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136590 Nr: 122-86.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martiniana Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação de fls. 74/91, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45361 Nr: 1651-14.2015.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurimar Pereira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Paulista S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de cientificar a parte autora, na pessoa de sua 

advogada constituída, do Alvará de Levantamento n° 398886-4/2018 

expedido nos autos, intimando-a a se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41083 Nr: 1616-88.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Geovane Silva Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Autos ID N.º 41083

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 77/78), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não encontram-se 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2018, às 17h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 06 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141237 Nr: 3211-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Santana Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salviane Araújo dos Santos, Maria de Jesus A 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Substituição de Curatela com Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por Maria de Santana Araujo dos SAntos, em favor 

da curatelada Salviane Araújo dos Santos.Aduz que não está mais sob os 

cuidados de sua irmã Maria de Jesus dos Santos, a qual anteriormente lhe 

foi confiado o compromisso de curatela, mas sim, encontra-se sob os 

cuidados de sua irmã Maria de Santana Araujo dos Santos. Aduz a inicial 

que a curatelada está sendo bem cuidada pela sua irmã, ora requerente, e 

não pretende retornar para a cidade de Alvorada, onde morava com a sua 

primeira guardiã. Depreende-se então que a curatelada ficou sob a 

responsabilidade da autora, razão pela qual requer a concessão de tutela 

antecipada, determinando a substituição da curatela provisória de Salviane 

Araújos dos Santos, em favor da Requerente. Com a inicial veio os 

documento de fls. 11/22.É o breve relato. Decido.Considerando que a 

curatelada se encontra sob os cuidados da requerente, e não mais sob a 

responsabilidade da Sra. Maria de Jesus dos Santos, mister se faz a 

concessão da presente medida liminar, como forma de verem atendidos os 

direitos do incapaz.Com efeito, considerando que para o pleito de 

antecipação da tutela não é necessário exaurir o mérito da questão, visto 

que basta uma análise sumária, bem como, a presença dos requisitos 

fundamentais, presentes no art. 300 do CPC, demanda o deferimento da 

medida de urgência.Desse modo, presentes os requisitos legais, 

consistentes na prova suficiente para a demonstração da verossimilhança 

da alegação, aliados a presença de fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, a antecipação da tutela solicitada merece 

deferimento.Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, e 

determino a substituição da curadoria provisória da Requerida Salviane 

Araújo dos Santos para a responsabilidade da Sr.ª MARIA DE SANTANA 

ARAUJO DOS SANTOS, mediante assinatura de termo de 

compromisso.Ciência ao Ministério Público.Tome-se por termo o 

compromisso. Expeça-se ofício ao INSS dando ciência da 

decisão.Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137145 Nr: 580-06.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: valdomiro batista dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e normas vigentes impulsiono os autos com o 

fito de intimar a parte autora a apresentar impugnação a Contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42885 Nr: 1562-88.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horácio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 42885

Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 05 de maio de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28348 Nr: 438-31.2009.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidemar Pinheiro da Silva, Luiz Antonio 

Ferreira, Ironides Gomes Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido D. Errerias Lopes - 

OAB:25.032, Aparecido Domingos Errerias Lopes - OAB:PR/25032, 

Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B, Juliano Souza Queiroz - OAB:MT/7.948

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerente para efetuar o recolhimento das custas de envio e 

distribuição da Carta Precatória à Comarca de Pontes e Lacerda, para 

intimar a parte requerida CLEIDEMAR PINHEIRO DA SILVA., para constituir 

advogado e indicar quais provas pretende produzir.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS, Processo: 817-93.2014.811.0098 

Código: 54354 Vlr Causa: R$ 13.709,05 Tipo: Cível, Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): ANDRIA MARA DA SILVA, Cpf: 63251493191, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabidoFINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente 

em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte 
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autora, consistente @OpcaoLiquidacao @_valorDebitoEF_ especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória proposta pela 

SICREDI SUDOESTE MT em face da requerida ANDRIA MARA DA SILVA, 

que encontra-se atualmente em lugar incerto e não 

sabido.Despacho/Decisão: Feitos Cíveis nº 817-93.2014.811.0098Código 

54354Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MTRequerido: Andria Mara da SilvaVISTOS 

EM CORREIÇÃO.Cite-se a requerida para que proceda ao pagamento do 

montante pecuniário descrito na petição inicial, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 1.102-B do CPC, fazendo consignar, 

outrossim, que caso cumpra a determinação entalhada no bojo do 

expediente, ficará isenta do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado (art. 1.102-C, § 1.º do CPC).Conste-se, ainda, do mandado 

que, nesse prazo, a ré poderá oferecer embargos e que, caso não 

cumpra espontaneamente a obrigação e não ofereça embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-C do 

CPC).Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 22 de Agosto 

2 0 1 4 . A n t o n i o  C a r l o s  P e r e i r a  d e  S o u s a  J u n i o r J u i z 

SubstitutO.ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de 

revelia (art. 257, IV, CPC/2015)E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 20 

de outubro de 2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) 

Judiciário(a).Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 105-21.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MAAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias, conforme r. Decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49351 Nr: 2231-78.2017.811.0080

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Anselmo Pezzini, DIONE SCHNEIDER 

PEZZINI, ROGÉRIO NATAL PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da certidão de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 34197 Nr: 1235-85.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Mühl, DEBORA MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, através de sua Advogada, via DJE, para que se 

manifeste acerca da certidão retro.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 1239-28.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Badia Pereira Soares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17880-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial no 

requerimento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35607 Nr: 2247-40.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirani Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial no 

requerimento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 673-50.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial retro, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 809-47.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERCI PARENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial retro, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1145-80.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial retro, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 2244-85.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial retro, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55004 Nr: 1097-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdF, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR 

- OAB:230132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora manifeste acerca da 

certidão do Oficial de Justiça 34/36, no prazo de 10 dias, sob pena de 

devolução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19657 Nr: 979-87.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECINO RODRIGUES MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial de fls. 108/110, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19441 Nr: 766-81.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CAROLINDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 12/03/2018 ref/fls. 

173/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35159 Nr: 1834-27.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALBINO GONÇALVES, Odinir Braz 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arante - 

OAB:MT 13.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37988 Nr: 858-83.2015.811.0079

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 Impulsiono para intimar o patrono da parte autora para manifestação 

(DJE), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do 

Novo

CPC, apresentar impugnaçao a contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1412-23.2012.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSARIO ESTEFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/03/2018 ref/fls. 

132/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36986 Nr: 433-56.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAGdL, CFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora manifestar acerca dos 

recibos acostados pelo reu, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13960 Nr: 299-10.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JLB, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Genilson Brayner - 

OAB:OAB/GO 35.137

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de investigação de paternidade ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, na data de 15/03/2007, em substituição 

processual da menor Jéssica Lorraine Brito.

O feito fora julgado procedente, e de forma antecipada (fls.16/22). O 

trânsito em julgado se deu em 19/01/2011 (fl.47).

Posteriormente, o requerido compareceu aos autos através de petição 

(fls.54/58), pleiteando a reconsideração da decisão transitada em julgado 

porque paralelamente tramitava na segunda vara cível da comarca de 

Cristalândia/TO, processo cujo objeto da lide seria o mesmo da presente 

ação. Para tanto, anexou a prefalada petição cópia do referido processo.

Além disso, discorre que o presente processo deve ser extinto, sob pena 

de bis in idem. Alega que está sendo pago a requerente a razão de 20% 

do valor do salário mínimo, quantia esta acordada em audiência de 

conciliação realizada nos autos da comarca de Cristalândia.

Sobre o tema, o MP se manifestou as fls.145/146.

Tenho que o pedido de reconsideração não comporta acolhimento, eis que 

a sentença já transitou em julgado.

De outro turno, no que diz respeito ao argumento de que há litispendência, 

de fato, há, contudo, tal alegação deveria ter sido arguida no processo em 

trâmite na comarca de Cristalândia, posto que a ação proposta naquela 

comarca fora ajuizada posteriormente à presente, o que se observa 

facilmente através da análise dos protocolos das ações referidas.

Nessa senda, verifica-se que a presente ação fora ajuizada na data de 

15/03/07, e a ação proposta na comarca de Cristalândia, na data de 

16/08/2007.

Ora, não é porque aqui o resultado da ação lhe fora mais desfavorável, 

eis que na presente ação fora obrigado a pagar a razão de 30% do valor 

do salário mínimo, ao invés de 20%, conforme se observa da cópia do 

processo da comarca de Cristalândia em anexo, que se pode querer 

inverter o significado do instituto da litispendência.

O §1º, do art.337, do CPC, é muito claro ao dizer que “verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada.”

Os demais parágrafos do referido artigo também esclarecem o tema, de 

sorte que o pedido de reconsideração não merece acolhimento, de forma 

que o demandado deve cumprir a sentença de fls.16/22.

Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8695 Nr: 901-06.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ENTRE RIOS LTDA., Benedito 

Eduardo Bruzasco, Leonildo Adilson Giolo, Mario Sergio Donzellini, Darci 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felício Giacomini 

Rocco - OAB:OAB/SP 246.281, Renata Borges La Gaurdia - 

OAB:OAB/SP 182.620

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 99-56.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, RUGUINEY BATISTA CUNHA - OAB:15890 

OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35203 Nr: 1875-91.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUERICA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono a parte 

requerente/exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial 

de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30201 Nr: 104-49.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Barbosa Maia - OAB:PR 

32.483, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte 

requerente/exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. Meirinho 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 781-50.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaura Lopes Mourão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/04/2018 ref/fls. 

192/203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17439 Nr: 398-09.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIA GERALDA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que se manifeste sobre a IMPUGNAÇÃO à execução de fls. 163/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19191 Nr: 514-78.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono a parte 

requerente/exequente para se manifestar sobre a Impugnação à 

execução de fls. 168/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19677 Nr: 999-78.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Odélio Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono/procurador da parte 

requerente/exequente para impulsionar o feito, tendo em vista o decursos 

do prazo de suspensão do feito.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38716 Nr: 230-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alfredo Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 246-66.2014.811.0052 – Código 38716

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a convocação de todos os Magistrados para 

realização de treinamento para implementação do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões (BNMP) no dia 19 e 20 de MARÇO DE 2018 em 

Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 20 de 

JUNHO DE 2018, que se realizará às 14H45MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13479 Nr: 141-94.2011.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA, para devolução 

dos autos nº 141-94.2011.811.0052, Protocolo 13479, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46995 Nr: 2450-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Pequeno Limeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Limeira da Silva, Alana Pequeno 

Limeira, Helton Pequeno Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Mariae Cabral - OAB:, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2450-78.2017.811.0052 – Código: 46995

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a parte requerente era assistida pela defensoria 

pública, que encontra-se com o trabalho suspenso nesta Comarca, 

determino sua intimação para que informe se possui condições financeiras 

de constituir advogado. NO ATO, O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

DEVERÁ CERTIFICAR A RESPOSTA, BEM COMO O ENDEREÇO E O 

TELEFONE PARA CONTATO COM A PARTE.

Caso não possua condições para contratação, desde já NOMEIO como 

novo Defensor o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Determino ainda:

1- Caso a parte não possua condições para constituir advogado, 

INTIME-SE PESSOALMENTE o advogado nomeado acima;

2- Intime-se, também, a parte para, dentro de cinco (05) dias, comparecer 

na secretaria da vara para prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo de inventariante;

3- Reitere-se o ofício de ref. 8.

4- Cumpridos os itens acima, uma vez que as primeiras declarações já 

foram feitas na petição inicial, CITE-SE a Fazenda Pública Estadual (CPC, 

artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

5- Após, cumpram-se os itens “4” e “5” do despacho de ref. 5.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-90.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA PREISIGKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

ABILIO DIAMANTINO FRANCISCO BOGADO OAB - SP0145430A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010280-90.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.112,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: SONIA 

LUCIA PREISIGKE Parte REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ACE 

SEGURADORA S.A. Senhor(a): REQUERENTE: SONIA LUCIA PREISIGKE 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 11312715, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado Despacho/Decisão: RIO BRANCO, 23 de abril de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-22.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON RUY GIUBLIN NETO OAB - PR42395 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000144-22.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.401,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

CHARLES DE PAULA ALMEIDA Parte REQUERIDO: EBANX LTDA 

Senhor(a): REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no processo acima indicado, sob pena de 

arquivamento. Despacho/Decisão: RIO BRANCO, 23 de abril de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-54.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010069-54.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

ARGENTINO ALVES DA SILVA Parte REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Senhor(a): REQUERENTE: ARGENTINO ALVES DA SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para execução da 

sentença no processo acima indicado Despacho/Decisão: Sentença 

anexa RIO BRANCO, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-40.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte REQUERIDA: VIA 

VAREJO S/A, opor Embargos à Penhora. RIO BRANCO, 23 de abril de 

2018. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-14.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DE MENESES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO BENTO ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010007-14.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

THAMIRES DE MENESES SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OTILIO BENTO 

ROSA Senhor(a): REQUERENTE: THAMIRES DE MENESES SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para 

execução da sentença no processo acima indicado. Despacho/Decisão: 

Sentença anexa RIO BRANCO, 23 de abril de 2018. Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2028-71.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES JORDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 
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10,40(dez reais e quarenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro (Centro), a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67306 Nr: 1408-88.2016.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de outras deliberações, em atenta análise dos autos, verifico 

a inexistência das seguintes documentações: certidão negativa das três 

esferas e comprovante de pagamento de ITCD.

Desse modo, determino que a inventariante traga aos autos certidões 

negativas expedidas em nome dos de cujus, da União, do Estado e do 

município de Rosário Oeste/MT, bem como o comprovante de pagamento 

ou isenção de ITCD.

Determino a citação das Fazendas Municipal, Estadual e Federal (NCPC, 

art. 626), estas para que se manifestem sobre os valores dos bens e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(NCPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (NCPC, art. 634), manifestando-se expressamente.

 Em relação à Fazenda Pública Estadual determino que esta carreie aos 

autos a certidão negativa de débitos em nome dos de cujus, expedida pela 

PGE/MT. A não apresentação desta certidão acarretará como aceita a 

certidão expedida pela SEFAZ através de portal eletrônico.

 Concedo ao inventariante o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento 

de todas as determinações.

 Com o cumprimento das determinações acima, vista ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 2326-97.2013.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPP(, JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surtam seus jurídicos e legais efeitos que as 

audiências designadas para o dia 26/04/2018 à não se realizarão tendo 

vista que o Magistrado estará afastado d Comarca. Desta forma, envio os 

autos conclusos para readequação da pauta de audiências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-91.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUIZ DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-91.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUIZ DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 1117-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MÁRCIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DUARTE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca de Araújo Marques - 

OAB:2661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o autor para, querendo, impugne a contestação 

(réplica), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82577 Nr: 1564-76.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE SANTIAGO, CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Afonso da Costa Ribeiro - 

OAB:1417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Henrique Santiago e Cezar da Silva em face do 

Município de Santo Antônio de Leverger/MT. Julgo extingo este processo, 

à luz do art. 487, I, do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios pela 

justiça gratuita.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 560-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 
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OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2018 às 

11:00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 559-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJGDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2018 às 

10:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81532 Nr: 1048-56.2017.811.0053

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE acerca da eventual decurso do prazo para manifestação 

do Autor, com relação ao despacho de ref. 12.

Por conseguinte, INTIME-SE o advogado da parte Autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclareça acerca da petição de ref. 18. Em caso 

de ausência de interesse no prosseguimento do patrocínio da causa, 

deverá proceder na forma do art. 112 do CPC.

Após, conclusos os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 558-97.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018 às 

12:00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-65.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de abril de 2018 
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ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-69.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 22 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-35.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FRANCISCO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000378-35.2016.8.11.0053 REQUERENTE: VALDEMIR 

FRANCISCO INACIO REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Aduz a parte 

requerente, em suma, ter sido incluída no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito pela requerida, mas que, contudo, desconhece o motivo de tal 

negativação, vez que não possui qualquer liame jurídico com esta. Pede a 

declaração de inexigibilidade de débito e condenação da requerida em 

danos morais. A requerida procurou afastar os elementos 

caracterizadores da indenização por danos morais, alegando inexistência 

dos elementos hábeis à condenação. Há interesse processual pela 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário para dirimir a questão ora 

sub judice. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 330, I, do Código de Processo 

Civil. Denotam-se destes autos não ter havido negócio jurídico entabulado 

pelas partes. Sequer trouxe aos autos o suposto contrato entabulado. A 

requerida não tomou os cuidados e diligências necessários à verificação 

da autenticidade dos documentos que lhe foram apresentados. E tal 

desídia culminou no encaminhamento do nome da parte requerente aos 

órgãos de proteção ao crédito, com sua consequente negativação. São 

riscos do negócio assumidos pelas instituições financeiras, cujos 

impactos já estão previstos em suas elevadas taxas de juros e demais 

quejandos contratuais. A jurisprudência é maciça neste sentido: STJ, 

AgRg no Ag 1148316/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado 

em 09/08/2011, DJe 06/09/2011. Ementa: "O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada 

por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade 

econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade 

destas pelos danos daí advindos”. Seguem ainda outros arestos do 

colendo STJ no mesmo sentido: AgRg no Ag 1318080/SP; AgRg no Ag 

1189673/SP; dentre muitos outros. Destarte, não há falar em culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro como fator elisivo da responsabilidade 

da requerida. Sua culpa evidencia-se pela responsabilização objetiva do 

fornecedor de serviços. Outrossim, por fim, mister lembrar da incidência 

das normas consumeiristas (CDC, art. 6º, VIII), que autorizam a inversão 

do ônus da prova em prol dos consumidores, de acordo com a Súmula n.º 

297 do colendo STJ. Assim, neste caso, como a ré não se desincumbiu de 

seu encargo probatório no que tange às suas alegações defensivas, sua 

condenação é de rigor. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida 

em desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal 

razão, ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não 

havia causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não 

deveria ter sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça 

no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só e independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste 

sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre 

muitos outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome 

de uma pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as 

pessoas de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à 

vida em sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 

com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

VALDEMIR FRANCISCO INACIO, para: (i) declarar inexigível o débito 

protestado pela requerida em desfavor da parte requerente; e, (ii) 

condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. OFICIEM-SE 

aos órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para que 

providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000299-56.2016.8.11.0053 REQUERENTE: ADEMILSON 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Aduz a parte requerente, em suma, ter sido 

incluída no rol dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, mas que, 

contudo, desconhece o motivo de tal negativação, vez que não possui 

qualquer liame jurídico com esta. Pede a declaração de inexigibilidade de 

débito e condenação da requerida em danos morais. A requerida procurou 

afastar os elementos caracterizadores da indenização por danos morais, 

alegando inexistência dos elementos hábeis à condenação. Não há inépcia 

da inicial, já que preenchidos todos os requisitos legais. Passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 330, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter 

havido negócio jurídico entabulado pelas partes. Sequer trouxe aos autos 

o suposto contrato entabulado. A requerida não tomou os cuidados e 

diligências necessários à verificação da autenticidade dos documentos 

que lhe foram apresentados. E tal desídia culminou no encaminhamento do 

nome da parte requerente aos órgãos de proteção ao crédito, com sua 

consequente negativação. São riscos do negócio assumidos pelas 

instituições financeiras, cujos impactos já estão previstos em suas 

elevadas taxas de juros e demais quejandos contratuais. A jurisprudência 

é maciça neste sentido: STJ, AgRg no Ag 1148316/RJ, Quarta Turma, Rel. 

Ministro Raul Araújo, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011. Ementa: "O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato 

bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por 

constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, 

não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. Seguem 

ainda outros arestos do colendo STJ no mesmo sentido: AgRg no Ag 

1318080/SP; AgRg no Ag 1189673/SP; dentre muitos outros. Destarte, não 

há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como fator elisivo da 

responsabilidade da requerida. Sua culpa evidencia-se pela 

responsabilização objetiva do fornecedor de serviços. Outrossim, por fim, 
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mister lembrar da incidência das normas consumeiristas (CDC, art. 6º, VIII), 

que autorizam a inversão do ônus da prova em prol dos consumidores, de 

acordo com a Súmula n.º 297 do colendo STJ. Assim, neste caso, como a 

ré não se desincumbiu de seu encargo probatório no que tange às suas 

alegações defensivas, sua condenação é de rigor. Neste passo, o 

protesto efetivado pela requerida em desfavor da parte requerente deve 

ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a respectiva indenização por 

dano moral. Ora, como não havia causa suficiente para fomentar o 

protesto, esta restrição não deveria ter sido realizada. A jurisprudência 

brasileira é assente e maciça no sentido de que a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, por si só e independentemente de prova, 

enseja a reparação moral. Neste sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, 

AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos outros. Isto porque, como é 

cediço, o protesto efetivado em nome de uma pessoa lhe carreia restrição 

de crédito no mercado, impedindo as pessoas de efetivar negócios 

jurídicos e obter os víveres necessários à vida em sociedade. Os danos 

morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito repreensivo e 

corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ADEMILSON SANTANA DA 

SILVA, para: (i) declarar inexigível o débito protestado pela requerida em 

desfavor da parte requerente; e, (ii) condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito 

acerca desta decisão, para que providenciem a baixa definitiva de seus 

arquivos. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84995 Nr: 164-35.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO AUGUSTO ALVES LESSI, JANAINA DE 

MEDEIROS CAMPOS LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA 

GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:2515, MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ressaltou nos autos que o referido lote já fora vendido há muito tempo 

para o requerente conforme se verifica no recibo e contrato em anexo, no 

entanto, nunca fora transmitida a referida venda.Requereu a procedência 

do pedido para o fim de que seja adjudicado o bem imóvel apontado na 

exordial em favor da parte autora.É o breve relato.Fundamento e 

decido.Recebo a petição inicial.Designo audiência de conciliação para o 

dia 23 de abril 2018 às 13h30min.CITEM-SE as Requeridas nos endereços 

acostados nos autos para comparecer à audiência ora designada, nos 

termos do art. 334 CPC, bem como, querendo, apresentar contestação nos 

termos do art. 335 do CPC, com as advertências quanto à revelia, art. 344 

do Código de Processo Civil.Caso não haja interesse na realização da 

audiência conciliatória, deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar-se nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.Cientifique-se na mesma ocasião as partes 

que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, Código de Processo Civil].Notifique o conciliador deste juízo a 

data para qual foi designada a audiência.Intimem-se.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 05 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 4030-85.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 AUTOS Nº 030-85.2017.811.0039.

CÓDIGO 83160

Vistos.

Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público em ref. 11.

 Tendo em vista a manifestação ministerial, proceda a Secretaria deste 

Juízo a efetiva unificação das guias de execução penal, com a soma das 

penas.

Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para a data mais próxima disponível na 

pauta, qual seja, 25 de abril de 2018, às 17h00min, devendo o reeducando 

ser intimado para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81949 Nr: 3424-57.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERREIRA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 Autos nº. 424-57.2017.811.0039.

Código nº 81949.

Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que, designo 

audiência de justificação para o dia 25 de abril de 2018, às 17h20min.

Cientifique-se Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57147 Nr: 1708-97.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - 

OAB:11849/B

 AUTOS Nº 1708-97.2014.811.0039

CÓDIGO 57147

Vistos.

Considerando que a peça inicial acusatória narra com perfeição a 

existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de 

autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua 

rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA 

ofertada em desfavor de CLÓVIS COSSI, na forma em que foi proposta

Por outro lado, verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 21 de junho de 

2018, às 13h 30min.
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Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61535 Nr: 755-02.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LONGO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) RÉU(S) PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, MEMORIAIS FINAIS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10444 Nr: 858-92.2004.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO DONIZETE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 15304

 AUTOS N. 858-92.2004.811.0039

CÓDIGO 10444

Vistos.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do acusado GENILDO DONIZETE MACHADO neste processo, 

tem o causídico a obrigação legal de representar os interesses daquele 

em Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso não 

cumpra o seu dever e nem justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer rol de testemunhas, juntar documentos ou requerer diligências, 

conforme já determinado às f. 446, ou requerer o que de direito, sob pena 

de ser oficiada a instituição de classe (OAB) para informar eventual 

desídia funcional, nos termos do art. 34, XI, da Lei n. 8.906/94.

Escoado o prazo para apresentação do rol de testemunhas, determino a 

intimação do acusado GENILDO DONIZETE MACHADO para indicação de 

novo advogado para representá-los ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para patrocinar a defesa do 

réu.

No mais, cumpra-se conforme o requerido pelo Ministério Público às f. 447.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78033 Nr: 1328-69.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ OVELAR, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO, 

ANDRÉA ANGÊLA VICARI WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1328-69.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78033.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste sobre a devolução da carta precatória, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74360 Nr: 3318-32.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, bem como SUSPENDO a tramitação do feito 

até que satisfaça a quitação do débito. Decorrido o prazo supracitado 

para comprovação do cumprimento do acordo, intime-se a parte autora a 

manifestar-se.Após, contados e preparados, conclusos para extinção ou 

prosseguimento, conforme o caso.Sem custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intime-seCumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA DE SOUZA NASCIMENTO, DAVID GABRIEL 

DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:MT 15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 433-96.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87092.

Vistos.

Considerando o decurso do tempo do último requerimento da autora nos 

autos, DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que se 

manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 1605-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 AUTOS Nº. 1605-85.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78656.

Vistos.

Tendo em vista a juntada de ofício em referência nº.77, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, por meio do seu representante legal para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1467-55.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207/B

 AUTOS Nº. 1467-55.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70632.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em referência nº. 51, e DETERMINO a aplicação de 

multa e de honorários advocatícios, indicados no artigo 523, §1º do Código 

de Processo Civil.

Nesta toada, intime-se o requerente para indicar bens a penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Ademais, consigno que tendo em vista que não houve o pagamento 

voluntário, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 343-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 AUTOS Nº. 343-37.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67518.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado em ref. 59 razão pela qual DETERMINO que 

proceda com a avaliação judicial e a penhora dos bens ali descritos.

 Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Empós, intime-se o devedor para que se manifeste acerca da 

formalização da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62711 Nr: 1092-88.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 1092-88.2015.811.0039.

 Código nº. 62711.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária c/c Tutela de Urgência, ajuizada por 

Rosana Ribeiro Martins em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 11/36.

Distribuído os autos no dia 24/06/2015.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 05/04/2018, visto que alega ter recuperado sua 

capacidade laborativa, não havendo propósito para continuação do feito.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Isento a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

vez que é beneficiaria da assistência judiciaria gratuita.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 1746-12.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL BATISTA BONFIN, LUCIMAR BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON ANTÔNIO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1746-12.2014.811.0039

CÓDIGO 57225

Vistos.

 Em detida análise dos autos, verifico que o petitório de referência 100, 

não pertence aos autos. Assim, DETERMINO que a secretaria realize o 

desentranhamento da referida peça.

 Tendo em vista a certidão de referência 99, atestando o transcurso do 

prazo sem manifestação do executado, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste 

o que entender de direito.

 Transcorrido aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62470 Nr: 1028-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFDS, IMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 1028-78.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 62470.

Vistos.

DEFIRO o petitório de referência 86, DETERMINO que seja alterado no 

sistema eletrônico fazendo constar no polo passivo da presente ação 

somente o nome do Sr. Ivone Moreira Marques, tendo em vista que a Sra. 

Lucinéia de Fátima dos Santos, possui problemas mentais e reside com a 

autora.

 Designo audiência de instrução para o dia 27 de junho de 2018, a 

realizar-se às 16h00min, devendo as testemunhas arroladas pela parte 

autora serem intimadas para comparecer à solenidade, com as 

advertências legais.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57400 Nr: 1840-57.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 09.01.2017. Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o 

valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Às providências.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de abril de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64895 Nr: 1883-57.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e DECLARO a dependência 

econômica da parte autora.Condeno ao pagamento das custas judiciais, 

se houver.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos.Às providências.P. R. I. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86757 Nr: 86-20.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVETE APARECIDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VERÔNICA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 86-20.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 86757.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente, para que manifeste 

se ainda possui interesse no presente feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66925 Nr: 145-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISSON SOARES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353

 AUTOS Nº 145-97.2016.811.0039

CÓDIGO 66925
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Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 67), RECEBO o recurso de apelação 

interposto pela Defesa do réu WALLISSON SOARES DA FONSECA, uma 

vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa para apresentar suas razões recursais, 

no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 3857-61.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 3857-61.2017.811.0039

CÓDIGO 82824

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de ref. 47, nomeio o douto advogado Dr. 

André Luiz Picoli Herrera, OAB/MT 21.121, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação em favor do réu 

VALDIR RICI, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86935 Nr: 1106-67.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. DA SILVA PINHEIRO LTDA., MARIA 

BERNADETE DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1106-67.2018.811.0039.

Código nº. 86935.

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 1703-46.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO NOBRE ALVES DE MIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1703-46.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 51799

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 435-59.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIVAN VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 435-59.2009.811.0039

CÓDIGO Nº 20259

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25335 Nr: 954-63.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 954-63.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 25335

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20926 Nr: 1111-07.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA HEMENEGILDA DA SILVA CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1111-07.2009.811.0039

CÓDIGO 20926

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAROLINA 

HEMENEGILDA DA SILVA CRUZ em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 À fl. 145/146 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl. 151-v, manifestação da parte requerida concordando com os 

cálculos trazidos pela parte requerente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme às fls. 145/146, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 151-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 42.912,42 (quarenta e dois mil 

novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 1.234,28 (Um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e 

oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 145/146, no valor R$ 42.912,42 (quarenta e dois mil novecentos e 

doze reais e quarenta e dois centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 1.234,28 (Um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 1099-56.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DE SOUZA RÉZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação 

e em consequência DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao contador judicial para apuração do quantum devido pela parte 

impugnante o qual deverá ser calculado nos seguintes moldes:1)Utilização 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal como correção 

monetária.2)Inclusão do 13º salário proporcional de 2005 e os integrais de 

2006 a 2011, bem como o período de 01/08/2012 a 20/11/2012 a título de 

parcelas atrasadas.3)Cálculo dos honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) apenas sobre as parcelas vencidas.4)Deverá ser observada à 

prescrição quinquenal.Considerando que parte impugnante e parte 

impugnada foram em parte vencedor e vencido, distribuo os honorários de 

sucumbência e custas processuais no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) para cada, nos termos do art. 86, CPC. Contudo, fica sobrestada a 

sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do 

art. 98, §3º, CPC, eis que lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita.Após o transcurso do prazo sem interposição de recurso cabível, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 535, §3º, II, 

CPC].Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para que se proceda ao pagamento por meio de precatório, ou se 

for o caso, requisição de pequeno valor, referente às verbas atrasadas 

da parte exequente. [art. 535, §3º, I, CPC].Intimem-se. Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos-MT, 05 de Abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15914 Nr: 1631-35.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR CAZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1631-35.2007.811.0039

CÓDIGO 15914

Vistos.

Considerando que a sentença proferida às fls. 148/154 julgou 

improcedentes os pedidos contidos na peça inicial, bem como o acórdão 

de fls. 186 desproveu a apelação da parte autora, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22421 Nr: 82-82.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO SICUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do ajuizamento da ação, qual seja, 07.01.2010, 

nos termos da decisão do STF proferida no RE 631240/MG em 

repercussão geral.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 05 de Abril de 2018.Lilian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21440 Nr: 1640-26.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ 

JÚNIOR DOS SANTOS BASTOS, ALFREDO MARCIEL MOREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do ajuizamento da ação, qual seja, 11.09.2009, 

nos termos da decisão do STF proferida no RE 631240/MG em 

repercussão geral.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 05 de Abril de 2018.Lilian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 964-97.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 964-97.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 77268

Vistos.

Considerando o petitório de referência 18, REDESIGNO a audiência de 

conciliação anteriormente aprazada para 08 de maio de 2018, às 

14h00min.

INTIME-SE a parte requerida no endereço Comunidade do Caité, Sítio Bom 

Jesus, próximo a Igreja da comunidade, telefone da genitora, Sr.ª Nadir 

(65) 9 9697-1844.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17893 Nr: 1083-73.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ARAGÃO, TAÍS CAROLINA DA SILVA 

ARAGÃO, PAULA CRISTINA DA SILVA ARAGÃO, VÍTOR WILLIAN DA 

SILVA ARAGÃO, ALEXANDRE DA SILVA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 Autos nº. 1083-73.2008.811.0039.

Código nº. 17893.

Vistos.

Observo que no ofício de fl. 304, o INSS informou que os segurados 

possuem benefício implantado, mas insta salientar que o benefício já 

implantado é referente ao Sr. Cláudio Aragão, que veio a falecer no 

decorrer do processo, e a Sra. Rosalina Pereira da Silva, por meio de 

pedido administrativo no INSS requereu o benefício de pensão por morte. 

Estes autos, referem-se à implantação do benefício oriundo do falecimento 

da Sra. Vanderléia.

Reintero o despacho de fl. 299, para que o Gerente Executivo do INSS 

implante o benefício de pensão por morte, sob pena de desobediência, art. 

330 do CP.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85888 Nr: 552-35.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR PERES CARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AKITA FERNANDES - 

OAB:213095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 552-35.2018.811.0039.

Código nº. 85888.

Vistos.

Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2018, a 

realizar-se às 14h00min, devendo as testemunhas arroladas pela parte 

autora serem intimadas para comparecer à solenidade, com as 

advertências legais.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 249-21.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN 

- OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ).“JUSTIÇA GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 
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benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 

26/07/17).Assim, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais 

próxima disponível na pauta, qual seja 21 de maio de 2018, às 

15h00min.Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, 

fazendo-se constar que a data limite para o oferecimento de resposta é o 

dia da realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do 

art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº. 5.478/1.968. Consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 

do CPC.De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, nos termos do artigo 334, §10º, do CPC.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 1605-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do executado Valdir Rici, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro nas disposições dos arts. 1.694 

usque 1.696 do Código Civil, art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil e 

19 da Lei n.º 5.478/1968, em relação não apenas às prestações indicadas 

à referência nº. 55, mas também de todas as demais vencidas no curso 

da presente execução e até o efetivo pagamento.Caso seja efetuado o 

pagamento da prestação alimentícia, suspenda-se o cumprimento da 

ordem de prisão, conforme art. 528, § 3º do Código de Processo Civil. 

Notifique-se o digno Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82993 Nr: 3931-18.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON VIEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MARCELO BRSIL SALIBA - OAB:MT11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51874 Nr: 1777-03.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS PEREIRA DA SILVA - "DE CUJUS", NADIR 

COSTA DA SILVA, VILMA PEREIRA DA SILVA, PAULO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25398 Nr: 1017-88.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22579 Nr: 200-58.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE APARECIDA BELZUÍNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18413 Nr: 1609-40.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17900 Nr: 1074-14.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DA SILVA KRAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 566-68.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17155 Nr: 350-10.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADÃO MONTANI - DE CUJUS, DERCI DA SILVA 

MONTANI, LUIZ FERNANDES MONTANI, LUIZ CARLOS MONTANI, 

WELLINGTON FERNANDES MONTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16900 Nr: 102-44.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ELIAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15813 Nr: 1521-36.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLICE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 

20694, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, Rodolfo Marconi 

Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15373 Nr: 1073-63.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14698 Nr: 465-65.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA TEIXEIRA FLORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA IANE VENTURINI 

PADOVAM COSTA - OAB:10513, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79965 Nr: 2306-46.2017.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASR, JSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2306-46.2017.811.0039.

 Código nº. 79965.

Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência, ajuizada por 

Fabiene Aparecida Severino Rodrigues em desfavor de Juraci Severino de 

Freitas todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 07/21.

Distribuído os autos no dia 29/06/2017.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 02/03/2018, visto que a interditada faleceu, conforme 

certidão de óbito em folha nº. 82, não havendo propósito para continuação 

do feito.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Isento a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73930 Nr: 3089-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR GIUFRIDA, JAIR DA PENHA OLIVEIRA, 

JOSAFÁ ALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 
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10.041, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia, 

para:I.ABSOLVER os réus JOSAFÁ ALVES DE AGUIAR e CÉSAR 

GIUFRIDA, já qualificados, da imputação à que se sujeitaram nestes autos 

em relação ao crime previsto no artigo 33, caput , da Lei 11.343/06, o que 

faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal 

.II.DESCLASSIFICAR a imputação do crime de tráfico de drogas, atribuída 

ao réu JAIR DA PENHA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 383, §§ 1º e 

2º, do Código de Processo Penal, para a conduta delitiva descrita no artigo 

28, da Lei 11.343/2006, e, por conseguinte, por se tratar de crime de 

menor potencial ofensivo, DECLINO da competência para o Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, onde os autos deverão ser remetidos 

depois de preclusas as vias recursaisNo mais, ante a desclassificação da 

imputação do tráfico de drogas para a conduta delitiva descrita no artigo 

28, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a expedição do Alvará de Soltura em 

favor do réu JAIR DA PENHA OLIVEIRA, devendo ser posto imediatamente 

em liberdade se por outro motivo não encontrar-se segregado.Transitada 

em julgado, proceda a Secretaria às comunicações necessárias, 

observando o que dita a CNGC, para que desta forma os réus não sofram 

nenhum gravame em face do processo em tela.PROCEDA-SE, ainda, com 

a incineração da droga apreendida, conforme determina o art. 32 da Lei de 

Drogas e as demais anotações necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21576 Nr: 1764-09.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLCIO DELBONE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38729 Nr: 1021-42.2010.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT

 Vistos etc.Dispõe o art. 655, III, “a”, da CNGC:“Art. 655. Incumbe ao oficial 

de justiça:(...)III - devolver o mandado judicial imediatamente após o seu 

cumprimento (CPC, art. 154, III), observando os prazos para seu 

cumprimento, sob pena de incorrer em falta grave: a) inexistindo expressa 

determinação legal ou fixação pelo Juiz, será de 10 (dez) dias o prazo 

para cumprimento do mandado;”O art. 658 da CNGC assim prevê:“Art. 658. 

O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 655, III, da 

CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade funcional do 

meirinho, . Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34839 Nr: 2173-96.2008.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NOVA AURORA LTDA - EPP, WILSON 

WESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO LINO DA SILVA - ME, ENCOMIND 

ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:OAB/MT 8.489, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:MT 6412, 

ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B

 Proceda o Senhor Gestor com as anotações e retificações necessárias 

no Sistema Apolo para que conste como fase de Cumprimento de 

Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado ao Exequente e 

à Defensoria Pública, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher eventuais custas.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109774 Nr: 1929-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Kiper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA FÁTIMA DA SILVA, COORDENADOR 

CHEFE DO UOF - POSTO FICAL JOSAFÁ JACOB (XII DE OUTUBRO - 

MT/RO, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ/MT, ESTADO DO MATO 

GROSSO, ANA PAULA MIRAGLIA DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TOSTA FEITOSA - 

OAB:8514, NIVALDO PONATH JÚNIOR - OAB:n. 9.328-RO, RONILSON 

WESLEY PELEGRINE BARBOSA - OAB:4.688-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV e IV do Código de Processo Civil.Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do 

CPC/2015.Certificado o Trânsito em Julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 109562 Nr: 1746-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA GABRIELE GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILLY VITÓRIA GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - 

OAB:6670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão do Setor de Distribuição, INTIME-SE o parte autora para 

recolher as custas e taxas processuais no prazo de 15(quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108472 Nr: 1065-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & POZZOBOM LTDA - ME, VICENCIA 

ALVES DA SILVA, ANDRÉ POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi procedida a atualização do 

procurador da parte interessada, conforme petição de ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100907 Nr: 2131-32.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BALBUENA ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, apresentando no prazo legal Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 1810-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I - 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80;II - Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III - Arresto, se o 

Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV - Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); eV - 

Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.O Executado 

será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80):A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;A citação considera-se feita na data da entrega 

da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;Se o 

aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por 

Edital;O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106202 Nr: 4658-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BONALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em 

desfavor de ANA PAULA BONALDO DE LIMA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 20/04/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

A própria autora manifestou interesse em desistir por ter voltado a 

conviver com o requerido.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Deixo de efetuara baixa no sistema RENAJUD uma vez que a inclusão não 

foi efetuada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 4160-55.2017.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ajuizada por 

AGOSTINHO MORAIS em face de CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Manifestação da 22 requerendo a extinção do feito pelo cumprimento da 

obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Inicialmente, proceda a Secretaria com a classificação dos autos para 

Cumprimento de Sentença.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92882 Nr: 1598-10.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106436 Nr: 4764-16.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo de dissolução de união estável c 

proposto por KATHY MARGAETH MARTENS e RAIMUNDO RONALDO 

PACIFICO DA SILVA ambos devidamente qualificados nos autos.

Acordo juntado à ref. 08 requerendo a sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, deixo de remeter a presente Ação ao Ministério Público 

Estadual por inexistir interesse de menor.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Esclarecem que da união não advieram filhos e no acordo entabularam 

acerca do único bem que possuíam, um veículo financiando JEEP 

RENEGADE SPORT MT 2016/2016 cor preta.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015, e declaro EXTINTA A UNIÃO 

ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS AUTORES.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 009-D Fls. 033 e vs.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92034 Nr: 1305-40.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal , caso queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81144 Nr: 694-24.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702, 

GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733 RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para as providências que se fizerem para a 

Publicação do Edital expedido nos autos, nos termos do Art. 257 do CPC e 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

OBERVAÇÃO: Tratando-se de processo virtual, o Edital foi digitalizado e 

encontra-se anexo à esta intimação.

CPC, Art. 257, Parágrafo único: O juiz poderá determinar que a publicação 

do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por 

outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou 

da subseção judiciárias.

CNGC, Art. 1.219 – Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, 

remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital 

extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à 

parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

CNGC, Art. 1.220 – Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à 

parte, para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da 

publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82948 Nr: 1383-68.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para as providências que se fizerem para a 

Publicação do Edital expedido nos autos, nos termos do Art. 257 do CPC e 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

OBERVAÇÃO: Tratando-se de processo virtual, o Edital foi digitalizado e 

encontra-se anexo à esta intimação.

CPC, Art. 257, Parágrafo único: O juiz poderá determinar que a publicação 

do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por 

outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou 

da subseção judiciárias.

CNGC, Art. 1.219 – Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, 

remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital 

extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à 

parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

CNGC, Art. 1.220 – Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à 
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parte, para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da 

publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82988 Nr: 1404-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE ROYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para as providências que se fizerem para a 

Publicação do Edital expedido nos autos, nos termos do Art. 257 do CPC e 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

OBERVAÇÃO: Tratando-se de processo virtual, o Edital foi digitalizado e 

encontra-se anexo à esta intimação.

CPC, Art. 257, Parágrafo único: O juiz poderá determinar que a publicação 

do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por 

outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou 

da subseção judiciárias.

CNGC, Art. 1.219 – Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, 

remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital 

extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à 

parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

CNGC, Art. 1.220 – Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à 

parte, para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da 

publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84892 Nr: 2117-19.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, AMARILDO JOSE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para as providências que se fizerem para a 

Publicação do Edital expedido nos autos, nos termos do Art. 257 do CPC e 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

OBERVAÇÃO: Tratando-se de processo virtual, o Edital foi digitalizado e 

encontra-se anexo à esta intimação.

CPC, Art. 257, Parágrafo único: O juiz poderá determinar que a publicação 

do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por 

outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou 

da subseção judiciárias.

CNGC, Art. 1.219 – Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, 

remetê-lo ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital 

extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à 

parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

CNGC, Art. 1.220 – Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à 

parte, para publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da 

publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 1745-65.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA PORTO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 

DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência em caráter antecipatório, pela ausência dos requisitos elencados 

na tutela de urgência, conforme acima fundamentada.Designe-se 

audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a realizar-se na 

Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 

334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência 

designada. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99604 Nr: 1461-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO COELHO DE ALMEIDA, JOÃO 

MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÊNIO DA SIVA SANTOS - 

OAB:6928/RO

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos em ref. 171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78665 Nr: 2258-72.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DE MOURA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Para INTIMAR a recuperanda através de seu procurador, para se 

manifestar no prazo de 05 dias nos moldes do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2938-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para que o 

mesma tome ciência da r. decisão de ref. 103.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 016/2018/DF.
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O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a ausência da Servidora Solange Cristina de Oliveira 

Freitas, matrícula 24388, Gestora Judiciária desta Comarca, no período 25 

a 27/04/2018, para participar da “Capacitação, Aperfeiçoamento e 

Atualização na Área de Violência Doméstica” na Escola dos Servidores do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BETINA WOLLMEISTER DOS SANTOS, Analista 

Judiciária, matrícula nº 32656, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária, em substituição a titular, no período de 25 a 27 de abril de 2018.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 19 de abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos, 

José Alves Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Devidamente citados (fls. 123 e 151-verso), os acusados Edilson dos 

Santos e Jacir Costa dos Santos, por intermédio de Defensor dativo, 

apresentaram resposta à acusação (fls. 125/128 e fls. 153/156), 

arrolando as testemunhas indicas nas defesas prévia, além das 

testemunhas já arroladas pelo Ministério Público Estadual.

 No que tange ao acusado José Alves Pereira Júnior, consoante descrito 

na denúncia se encontra foragido, neste sentido verifica-se da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 147-verso, que sua mãe informou que José 

Alves foi trabalhar em uma fazendo não tendo retornado para casa, e 

ainda, que não soube informar o endereço da mencionada fazenda.

Diante do noticiado pelo senhor oficial de justiça restou prejudicada a 

citação do acusado José Alves Pereira Júnior.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Primeiramente, considerando que os acusados Edilson dos Santos e Jacir 

Costa dos Santos, estão devidamente citados, tendo inclusive, 

apresentado resposta à acusação, ao passo, que o acusado José Alves 

Pereira Júnior se encontra foragido, determino o desmembramento do feito 

em relação ao réu José Alves Pereira Júnior, extraindo-se as cópias 

necessárias para formação dos autos, devendo ser o Ministério Público 

intimado posteriormente nos autos que se formarão.

 Após, conclusos os autos formados desse desmembramento para 

decisão.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados Edilson dos Santos e 

Jacir Costa dos Santos, nos termos do artigo 397 e incisos do Código de 

Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

objetivando a intimação dos acusados, acerca da data e horário da 

audiência acima designada.

Oficie-se requisitando o recambiamento dos acusados.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Certifique-se nos autos de execução penal código n. 20368, o 

recebimento da presente ação penal em desfavor do acusado Jose Alves 

Pereira Junior.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 549-12.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls 22. , via 

malote digital, para a Comarca de Tapurah- MT.Código de rastreabilidade: 

81120183313289.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 DEFIRO o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte 

requerida, com fito de aferir a exata localização da área litigada, as 

características de aludida área, se constitui área de reserva legal, as 

intervenções já ocorridas, e, se possível, o período em que estas 

ocorreram, além de outras informações que o Sr. Perito entenda 

pertinente, para tanto, NOMEIO como perito do juízo o Engenheiro 

Agrônomo DANIEL VILMAR BESS, que deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários periciais e contatos profissionais para 

fins de viabilizar as intimações, nos termos do art. 465, §2º, I, II e III, do 

CPC/15.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49809 Nr: 1494-59.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDOM, ROSEMARY DAIANA DE PAULA OLIVEIRA 

MARKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Rayflan 

Douglas de Oliveira Markoski e Rosemary Daiana de Paula Oliveira 

Markoski para que produza os efeitos legais e de direito, declaro 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, 
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decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

competente, fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira.Ciência ao Ministério Público.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 927-67.2011.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, Giulio Alvarenga Reale - OAB:OAB/MT 15484-A, 

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o complemento do 

depósito da diligência no valor de R$ 25,80, em favor da Oficial de Justiça 

Pamella Daiane Meinerz, requerido a fl. 61, devendo para tanto acessar o 

CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no 

site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, sob pena de expedição de certidão de crédito em 

favor do Oficial de Justiça, bem como para em prazo, considerando o teor 

da petição a fl. 65 que informa novo endereço para cumprimento do ato de 

busca e apreensão, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça e 

apresente o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60235 Nr: 2494-26.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L DE S GASPARIN ME, MARILZA LOPES DE 

SOUZA GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o complemento do 

depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação, considerando 

que foi apresentado comprovante de pagamento para diligência a ser 

realizada na cidade de Tapurah, entretanto o endereço dos executados é 

cidade de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 919-17.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. S. Auto Peças Ltda, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54136 Nr: 1706-46.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO MABONI, JAURI DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, indicar bens passíveis de penhora, quando deverá 

recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas de envio de carta precatória se for o caso, 

a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 1829-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se o executado citado 

efetuou o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação 

do débito, promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá 

recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas de envio de carta precatória se for o caso, 

a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43918 Nr: 175-90.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO DE MATOS VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TUPI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:OAB/MT 6571

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53208 Nr: 1184-19.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a 

proposta ofertada pelo executado as fls. 42/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 715-02.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldir Antonio Statzmann, Marcia Frigeri Statzmann, 

Valdir Luiz Statzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, havendo o descumprimento do distrato, a petição de f.94-99, 

que postula pela alteração do requerimento inicial, não possui 

plausibilidade, já que o contrato a ser cumprido volta a ser o de f. 

14-17.Nesse passo, deverá a parte autora efetuar o integral cumprimento 

da determinação judicial pretérita (f.92-93), principalmente recolhendo 

integralmente as custas processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 20 de 

abril de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 756-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antonio Mastelaro, DIUZA MARA 

BORGES MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:RS/59.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 2597-33.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60267 Nr: 2518-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Livinalli, IEDO KISSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2515-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEI, Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60260 Nr: 2514-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN CARNEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 2502-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, Rodrigo Bini, ROBSON 

ARGEL RAMOS, IEDO KISSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60189 Nr: 2451-89.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARGEL RAMOS, RICARDO LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57330 Nr: 823-65.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ARRUDA ANDRE, LUCIMARA 

BRESCHI SERRAGLIO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50366 Nr: 1752-69.2015.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, Jacinta Maria Lupatini, Julio 

Cesar Ferraz, Cristiana Francisca Mariano Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI CALGARO, MARIA DE JESUS DO 

AMARAL CALGARO, Sadi Leff, Clair de Moura, Carlos Levandowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - 

OAB:OAB/MT 10691, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - 

OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURI CALGARO, Cpf: 34574042915, Rg: 

7.737.655-0, data de nascimento: 12/03/1959, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, Telefone 065 547-1375, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DE JESUS DO AMARAL CALGARO, Cpf: 45138516949, Rg: 

17/R 2.876.879, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido CLAIR DE MOURA, Rg: 1314962-8, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido CARLOS LEVANDOWSKI, Cpf: 01133364110, 

Rg: 1699113-5, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SADI LEFF, Cpf: 04074670097, Rg: 1008693036, Filiação: Edmundo José 

Leff e Maria Cândida Leff, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DE UMA DAS VARA CIVEIS DA COMARCA DE TAPURAH - 

ESTADO DO MATO GROSSO VALDEMIRO LUIZ LUPATINI e esposa 

JACINTA MARIA LUPATINI, brasileiros, casados entre si, agricultores, ele 

inscrito no CPF n° 241.143.089-20 e RG n° 1.331.359-8 SSP/PR, ela 

inscrita no CPF no 430.088.441-20 e RG n° 607923 SSP/PR, ambos 

residentes e domiciliados na Fazenda Sinuleo, Projeto Ana Terra, no 

município de Tapurah, MT; JULIO CESAR FERRAZ e esposa CRISTIANA 

FRANSCISCA MARIANO FERRAZ, brasileiros, casados entre si, 

agricultores, ele inscrito no CPF n° 116.554.778-38 e RG no 22072715 

SSP/SP, ela inscrita no CPF n° 287.294.448-61, ambos residentes e 

domiciliados na Av. São Paulo, n° 619, Bairro Jardim Juliana, na cidade de 

Tapurah, MT, por suas advogadas que ao final assinam, procurações, 

certidões de casamento e documentos pessoais inclusos (does. 01 à 10), 

vêm a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.242, do 

Código Civil e 941 e seguintes do Código de Processo Civil, propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO face a LAURI CALGARO, brasileiro, 

casado, agricultor, portador do CPF 345.740.42-15 e RG 7.737.655-0 

SSP/PR e sua esposa MARIA DE JESUS DO AMARAL CALGARO, 

brasileira, casada, agricultora com RG 17/R 2876.879 SSP/SC e CPF 

845.571.259-72 residente e domiciliado na Fazenda Divina Dourada, área 

rural em Novo Eldorado, município de Tapurah, MT, em vista das seguintes 

razões de fato e de direito: I - PRELIMINARMENTE DO PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Os requerentes pleiteiam os benefícios da 

Justiça Gratuita assegurado pela Constituição Federal, artigo 5°, LXXIV e 

Lei Federal 1060/50 tendo em vista que momentaneamente, não pode 

arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento 

próprio e da sua família. Os requerentes, não estão obtendo renda da área 

usucapida pois, além de não ser área aberta, também em razão da 

queimada que ocorreu, a referida área encontra-se embargada, inclusive 

com sanções pendentes junto ao IBAMA para a restauração ambiental, e 

tiveram que pagar transação penal, por isso. Ou seja, Excelência os 

requerentes além de não auferirem renda desta área, ainda durante os 

anos que possuem a terra vem amargando prejuízos diversos. E hoje 

estão sendo obrigados a ingressar na justiça para verem reconhecida a 

posse, e por conseqüência obterem a transferência da propriedade que já 

havia sido pactuada, ou seja, hoje são obrigados a isso, já que é o único 

modo de terem a área devidamente documentada em seus nomes, pois o 

imóvel foi adquirido e pago pelos requerentes. Por este motivo necessitam 

da gratuidade de todas as taxas e custas do processo. Em pedido 

alternativo, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que 

sejam as custas processuais pagas ao final da ação, pelos requeridos 

que deram causa a demanda, ou, se acaso couber aos requerentes este 

ônus, que seja determinado o pagamento ao final do processo, quando, 

por sorte, estão em melhores condições financeiras. Portanto, requerem 

seja deferida a gratuita nesta ação, ou pagamento de custas ao final, de 

inviabilizar o acesso a justiça aos requerentes. justiça sob pena II - DOS 

FATOS 1. Os requerentes, há mais de 12 (doze) anos, mantêm a posse de 

forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de donos, 

sobre o lote rural, com área de 595,4261 (quinhentos e noventa e cinco 

hectares quarenta e dois ares e sessenta e um centiares), em comum com 

área maior denominado "Fazenda Água dos Meninos", situado na cidade 

Itanhangá/MT, há 10 quilômetros da estrada que liga Itanhangá à Brianorte, 

e a 20 quilômetros do local denominado Monte Alto, as margens do Rio São 

Miguel, confrontando com o restante da área de Lauri Calgaro, Sadi Leff e 

Projeto de Assentamento Tapurah Itanhangá, devidamente matriculado no 

CRI de Lucas do Rio Verde, sob a matrícula n° 2.046, conforme inclusa 
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certidão atualizada do imóvel maior (doc. 11). 2. Que os requerentes 

possuem justo título de tal imóvel, consistente de um Instrumento Particular 

de Contrato de Compra e Venda datado de 15 de junho de 2004 firmado 

por LAURI CALGARO e MARIA DE JESUS AMARAL CALGARO, conforme 

se verifica do incluso documento (doc. 12), e Aditivo ao Instrumento 

Particular de Contrato de Compra e Venda feito em 30 de abril de 2012, 

também incluso(doc. 13). 3. Considerando que os requeridos/vendedores 

não conseguiram entregar a integralidade do imóvel negociado, e também 

que os requerentes tiveram dificuldades em pagar o total do valor 

acordado, na época da venda, a negociação foi alterada de fato, e 

posteriormente e formalizada pelo Aditivo acima referido, onde os 

vendedores se fizeram representar por seu procurador TERBIO LUIZ DE 

OLIVEIRA (vide procuração e certidão de vigência após assinatura do 

termo aditivo - docs. 14/15). 4. Deste termo aditivo extrai-se o seguinte: - o 

reconhecimento de que os requerentes pagaram 25.900 sacas de soja, ou 

seja, mais de 50% do valor da venda; - que os requerentes tomaram 

posse dos 595.4261ha, correspondente ao valor pago, exercendo-a de 

forma mansa, pacífica e contínua desde 18 de junho de 2003; - que as 

partes liquidaram e encerraram o contrato objeto do aditivo; - que 

destacaram as confrontações da área de posse dos requerentes, qual 

seja, confronta do lado oeste com a posse de Sadi Leff, do lado norte com 

o Rio São Miguel, do lado leste com a posse de Raimundo Torres de 

Amorin e do lado sul com o Projeto de Assentamento do Incra. 5. Durante 

todos estes anos os requerentes vêm zelando e cuidando do imóvel, com 

ânimo de proprietários. 6. Os requerentes fizeram uma pequena sede, 

onde edificaram uma casa, na qual reside um funcionário, plantaram 

árvores frutíferas e pasto, o lote está quase todo cercado, então apesar 

de ainda não auferirem renda desta área, os requerentes estão investindo 

para mantê-la. 7. Por serem possuidores desta área, respondem por tudo 

que nela ocorrer. 8. Em meados do ano de 2011, quando houve uma 

queimada na região, e que atingiu a área dos requerentes, ora 

usucapienda, destruindo-a quase que por completo, os requerentes foram 

indicados pelos vizinhos como sendo os donos da terra, e por isso hoje 

respondem a processo junto ao IBAMA de Sinop/MT (n° 

02054.000194/2012-95), com multa aplicada, no valor de R$ 3.960.000,00, 

pelo dano ambiental descrito no Auto de Infração n° 699517, conforme 

cópia do Auto de infração, do Relatório de Fiscalização e Relatório da fase 

em que se encontra a autuação ambiental (docs. 16/18) 9. Em razão do 

referido dano ambiental no imóvel usucapiendo, respondem também os 

requerentes, processo criminal, conforme se comprova pelas consultas 

processuais e cópia do Termo de Compromisso firmado com o Ministério 

Publico desta Comarca e o requerente Valdemiro Luiz Lupatini ora juntados 

(docs. 19/21). 10. Referida posse, confrontações e demais fatos 

descritos acima são também comprovados pelas inclusas declarações 

dos vizinhos JOSE PADIN MARTIN (doc. 22) OSMAR VERSARI (doc. 23) 

JAIR FERREIRA DE LIMA (doc. 24) e DENILSON JAIR LIMA (doc. 25), que 

ratificarão suas afirmações em juízo, se necessário. 11. região a mais de 

18 todos declaram que Ambos os (dezoito) declarantes são residentes na 

anos, conhecem os requerentes e "[...] os mesmos exercem a posse 

mansa e pacificamente sob a área de aproximadamente 595 has 

localizado no município de Itanhangá, que fica há 10 quilômetros da 

estrada que liga Itanhangá à Brianorte, e a 20 quilômetros do local 

denominado Monte Alto, as margens do Rio São Miguel, e confrontando 

com restante de terras de Lauri Calgaro, Sadi Leff e assentamento. 

Declaram que esta posse vem sendo exercida desde que os acima 

compraram o imóvel de Lauri Calgaro, ou seja, no ano de 2004, sendo que 

cuidam, zelam pela posse, tendo lá edificado uma casa na qual mora um 

funcionário, tendo pasto, árvores frutíferas, a área esta quase toda 

cercada, declaram que por acidente ocorrido numa queimada há alguns 

anos atrás, a qual começou no assentamento, causou destruição também 

na área do Sr. Valdemiro e do Julio e sabe que estes estão se defendendo 

perante os órgãos competentes. Porém a posse é mansa e pacífica e os 

acima qualificados estão investindo na área em questão, por a expressão 

da verdade firma a presente declaração." (grifo nosso) 12. O imóvel 

usucapiendo possui urna área de 597,0552 has, com os seguintes limites 

e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

F9Y-V-0296, de coordenadas Lat: 12°04'48,86047" S e Long: 

56°52'18,93502" W; situado na margem direita do Rio São Miguel; deste 

segue pelo referido a montante, com seguintes azimutes e 

distâncias:112°53'00" e de 14,27m até o vértice F9Y-V-0297, de 

coordenadas Lat: 12°04'49,04107" S e Lon: 56°52'18,50029" W; 

110°52'30" e de 20,36m até o vértice F9Y-V-0298, de coordenadas Lat: 

12°04'49,27722" Se Lon: 56°52'17,87116" W; 89°31'49" e de 40,15m até o 

vértice F9Y-V- 0299, de coordenadas Lat: 12°04'49,26655" S e Lon: 

56°52'16,54347" W; 119°33'14" e de 15,19m até o vértice F9Y-V-0300, de 

coordenadas Lat: 12°04'49,51040" S e Lon: 56°52'16,10652" W; 

164°59'45" e de 15,99m até o vértice F9Y-V-0301, de coordenadas Lat: 

12°04'50,01307" Se Lon: 56°52'15,96964" W; 210°22'48" e de 56,22m até o 

vértice F9Y-V- 0302, de coordenadas Lat: 12°04'51,59138" S e Lon: 

56°52'16,90986" W; 192°26'1O" e de 47,55m até o vértice F9Y-V-0303, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,10238" S e Lon: 56°52'17,24849" W; 

141°09'20" e de 23,22m até o vértice F9Y-V-0304, de coordenadas Lat: 

12°04'53,69098" S e Lon: 56°52'16,76689" W; 94°32'38" e de 42,51m até o 

vértice F9Y-V- 0305, de coordenadas Lat: 12°04'53,80061" Se Lon: 

56°52'15,36575" W; 101°44'16" e de 46,60m até o vértice F9Y-V-0306, de 

coordenadas Lat: 12°04'54,10916" S e Lon: 56°52'13,85708" W; 5r02'03" e 

de 23,90m até o vértice F9Y-V-0307, de coordenadas Lat: 

12°04'53,68602" S e Lon: 56°52'13,19410" W; 25°33'02" e de 46,12m até o 

vértice F9Y-V- 0308, de coordenadas Lat: 12°04'52,33194" S e Lon: 

56°52'12,53630" W; 14°09'05" e de 47,92m até o vértice F9Y-V-0309, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,81979" S e Lon: 56°52'12,14885" W; 66°41'44" 

e de 10,76m até o vértice F9Y-V-0310, de coordenadas Lat: 

12°04'50,68122" Se Lon: 56°52'11,82196" W; 127°48'21" e de 16,27m até o 

vértice F9Y-V- 0311, de coordenadas Lat: 12°04'51,00584" Se Lon: 

56°52'11,39684" W; 12r01'59" e de 156,38m até o vértice F9Y-V-0312, de 

coordenadas Lat: 12°04'54,07092" S e Lon: 56°52'07,26901" W; 

109°00'28" e de 84,98m até o vértice F9Y-V-0313, de coordenadas Lat: 

12°04'54,97169" Se Lon: 56°52'04,61223" W; situado na margem direita do 

Rio São Miguel; deste segue pelo referido a montante, com seguintes 

azimutes e distância 136°20'00" e de 148,23m até o vértice F9Y-V-0314, 

de coordenadas Lat: 12°04'58,46121" S e Lon: 56°52'01,22795" W; situado 

na margem direita do Rio São Miguel; deste segue pelo referido a 

montante, com seguintes azimutes e distâncias: 123°45'17" e de 28,87m 

até o vértice F9Y-V- 0315, de coordenadas Lat: 12°04'58,98319" S e Lon: 

56°52'00,43434" W; 68°17'41" e de 25,28m até o vértice F9Y-V-0316, de 

coordenadas Lat: 12°04'58,67900" S e Lon: 56°51'59,65780" W; 2°49'41" e 

de 22,36m até o vértice F9Y-V-0317, de coordenadas Lat: 

12°04'57,95227" Se Lon: 56°51'59,62131" W; 354°43'46" e de 98,35m até o 

vértice F9Y-V- 0318, de coordenadas Lat: 12°04'54,76516" Se Lon: 

56°51'59,92000" W; 10°30'57" e de 75,76m até o vértice F9Y-V-0319, de 

coordenadas Lat: 12°04'52,34120" S e Lon: 56°51'59,46277" W; 59°46'07" 

e de 10,01m até o vértice F9Y-V-0320, de coordenadas Lat: 

12°04'52,17717" Se Lon: 56°51'59,17675" W; 135°36'39" e de 10,50m até o 

vértice F9Y-V- 0321, de coordenadas Lat: 12°04'52,42131" S e Lon: 

56°51'58,93392" W; 152°10'05" e de 49,35m até o vértice F9Y-V-0322, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,84140" S e Lon: 56°51'58,17213" W; 

106°59'19" e de 29,14m até o vértice F9Y-V-0323, de coordenadas Lat: 

12°04'54,11850" Se Lon: 56°51'57,25057" W; 74°54'34" e de 54,16m até o 

vértice F9Y-V- 0324, de coordenadas Lat: 12°04'53,65969" S e Lon: 

56°51'55,52155" W; 71°59'30" e de 28,57m até o vértice F9Y-V-0325, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,37225" S e Lon: 56°51'54,62307" W; 26°59'49" 

e de 29,97m até o vértice F9Y-V-0326, de coordenadas Lat: 

12°04'52,50315" S e Lon: 56°51'54,17316" W; 334°14'26" e de 69,70m até 

o vértice F9Y-V- 0327, de coordenadas Lat: 12°04'50,46034" S e Lon: 

56°51'55,17475" W; 29°54'03" e de 15,38m até o vértice F9Y-V-0328, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,02640" S e Lon: 56°51'54,92119" W; 79°31'44" 

e de 15,24m até o vértice F9Y-V-0329, de coordenadas Lat: 

12°04'49,93629" Se Lon: 56°51'54,42575" W; 130°39'47" e de 17,99m até o 

vértice F9Y-V- 0330, de coordenadas Lat: 12°04'50,31771" Se Lon: 

56°51'53,97459" W; 135°09'31" e de 24,38m até o vértice F9Y-V-0331, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,88035" S e Lon: 56°51'53,40606" W; 

110°58'48" e de 46,70m até o vértice F9Y-V-0332, de coordenadas Lat: 

12°04'51,42466" Se Lon: 56°51'51,96392" W; 144°01'42" e de 18,25m até o 

vértice F9Y-V- 0333, de coordenadas Lat: 12°04'51,90509" Se Lon: 

56°51'51,60982" W; 182°16'57" e de 66,71m até o vértice F9Y-V-0334, de 

coordenadas Lat: 12º04’54,07441” S e Lon; 56°51'51,69770" W; 

172°49'45" e de 27,21m até o vértice F9Y-V-0335, de coordenadas Lat: 

12°04'54,95293" Se Lon: 56°51'51,58540" W; 140°43'39" e de 27,43m até o 

vértice F9Y-V- 0336, de coordenadas Lat: 12°04'55,64401" S e Lon: 

56°51'51,01122" W; 91°43'00" e de 26,51m até o vértice F9Y-V-0337, de 

coordenadas Lat: 12°04'55,66986" S e Lon: 56°51'50,13506" W; 74°05'56" 

e de 25,76m até o vértice F9Y-V-0338, de coordenadas Lat: 

12°04'55,44023" S e Lon: 56°51'49,31600" W; 45°52'22" e de 26,68m até o 

vértice F9Y-V- 0339, de coordenadas Lat: 12°04'54,83567" S e Lon: 
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56°51'48,68269" W; 16°55'18" e de 73,21m até o vértice F9Y-V-0340, de 

coordenadas Lat: 12°04'52,55623" S e Lon: 56°51'47,97802" W; 35°43'37" 

e de 19,72m até o vértice F9Y-V-0341, de coordenadas Lat: 

12°04'52,03521" S e Lon: 56°51'47,59722" W; 83°07'17" e de 16,28m até o 

vértice F9Y-V- 0342, de coordenadas Lat: 12°04'51,97175" S e Lon: 

56°51'47,06268" W; 112°02'36" e de 19,92m até o vértice F9Y-V-0343, de 

coordenadas Lat: 12°04'52,21499" S e Lon: 56°51'46,45228" W; 

134°06'27" e de 45,11m até o vértice F9Y-V-0344, de coordenadas Lat: 

12°04'53,23678" Se Lon: 56°51'45,38118" W; 133°03'52" e de 27,30m até o 

vértice F9Y-V- 0345, de coordenadas Lat: 12°04'53,84333" S e Lon: 

56°51'44,72175" W; 84°44'23" e de 25,88m até o vértice F9Y-V-0346, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,76611" S e Lon: 56°51'43,86952" W; 34°18'33" 

e de 26,63m até o vértice F9Y-V-0347, de coordenadas Lat: 

12°04'53,05018" Se Lon: 56°51'43,37311" W; 35°09'02" e de 77,18m até o 

vértice F9Y-V- 0348, de coordenadas Lat: 12°04'50,99655" S e Lon: 

56°51'41,90381" W; 60°49'55" e de 24,45m até o vértice F9Y-V-0349, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,60878" S e Lon: 56°51'41,19789" W; 75°42'53" 

e de 24,19m até o vértice F9Y-V-0350, de coordenadas Lat: 

12°04'50,41452" Se Lon: 56°51'40,42269" W; 102°16'04" e de 46,49m até o 

vértice F9Y-V- 0351, de coordenadas Lat: 12°04'50,73598" Se Lon: 

56°51'38,92050" W; 114°09'11" e de 100,25m até o vértice F9Y-V-0352, 

de coordenadas Lat: 12°04'52,07107" S e Lon: 56°51'35,89592" W; 

113°52'04" e de 72,74m até o vértice F9Y-V-0353, de coordenadas Lat: 

12°04'53,02873" S e Lon: 56°51'33,69600" W; 97°38'56" e de 42,78m até o 

vértice F9Y-V- 0354, de coordenadas Lat: 12°04'53,21400" Se Lon: 

56°51'32,29410" W; 137°40'49" e de 8,64m até o vértice F9Y-V-0355, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,42188" S e Lon: 56°51'32,10176" W; 

206°49'24" e de 47,35m até o vértice F9Y-V-0356, de coordenadas Lat: 

12°04'54,79706" Se Lon: 56°51'32,80829" W; 173°34'56" e de 23,43m até o 

vértice F9Y-V- 0357, de coordenadas Lat: 12°04'55,55485" Se Lon: 

56°51'32,72167" W; 134°56'52" e de 23,15m até o vértice F9Y-V-0358, de 

coordenadas Lat: 12°04'56,08706" S e Lon: 56°51'32,17989" W; 

115°03'19" e de 84,32m até o vértice F9Y-V-0359, de coordenadas Lat: 

12°04'57,24904" S e Lon: 56°51'29,65415" W; 128°03'09" e de 90,13m até 

o vértice F9Y-V- 0360, de coordenadas Lat: 12°04'59,05690" Se Lon: 

56°51'27,30727" W; 13r36'04" e de 45,98m até o vértice F9Y-V-0361, de 

coordenadas Lat: 12°05'00,16183" S e Lon: 56°51'26,28208" W; 

103°54'51" e de 26,12m até o vértice F9Y-V-0362, de coordenadas Lat: 

12°05'00,36622" S e Lon: 56°51'25,44369" W; 36°00'52" e de 25,79m até o 

vértice F9Y-V- 0363, de coordenadas Lat: 12°04'59,68747" S e Lon: 

56°51'24,94236" W; 4°19'35" e de 71,58m até o vértice F9Y-V-0364, de 

coordenadas Lat: 12°04'57,36477" S e Lon: 56°51'24,76386" W; 20°30'56" 

e de 66,79m até o vértice F9Y-V-0365, de coordenadas Lat: 

12°04'55,32892" Se Lon: 56°51'23,98983" W; 44°49'53" e de 15,06m até o 

vértice F9Y-V- 0366, de coordenadas Lat: 12°04'54,98134" S e Lon: 

56°51'23,63874" W; 83°56'04" e de 41,40m até o vértice F9Y-V-0367, de 

coordenadas Lat: 12°04'54,83893" S e Lon: 56°51'22,27727" W; 79°33'21" 

e de 26,01m até o vértice F9Y-V-0368, de coordenadas Lat: 

12°04'54,68545" S e Lon: 56°51'21,43133" W; 53°57'38" e de 27,53m até o 

vértice F9Y-V- 0369, de coordenadas Lat: 12°04'54,15825" S e Lon: 

56°51'20,69512" W; 6°58'12" e de 26,00m até o vértice F9Y-V-0370, de 

coordenadas Lat: 12°04'53,31845" S e Lon: 56°51'20,59082" W; 

338°26'15" e de 44,77m até o vértice F9Y-V-0371, de coordenadas Lat: 

12°04'51,96336" Se Lon: 56°51'21,13497" W; 18°32'24" e de 15,20m até o 

vértice F9Y-V- 0372, de coordenadas Lat: 12°04'51,49439" S e Lon: 

56°51'20,97517" W; 54°07'33" e de 38,73m até .0 vértice F9Y-V-0373, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,75577" S e Lon: 56°51'19,93745" W; 69°47'45" 

e de 40,93m até o vértice F9Y-V-0374, de coordenadas Lat: 

12°04'50,29573" S e Lon: 56°51'18,66736" W; 91°53'39" e de 16,58m até o 

vértice F9Y-V- 0375, de co.ordenadas Lat: 12°04'50,31355" Se Lon: 

56°51'18,11945" W; 134°13'45" e de 13,66m até o vértice F9Y-V-0376, de 

coordenadas Lat: 12°04'50,62353" s e Lon: 56°51'17,79587" W; 

167°31'28" e de 45,93m até o vértice F9Y-V-0377, de coordenadas Lat: 

12°04'52,08302" Se Lon: 56°51'17,46772" W; 115°40'50" e de 30,33m até o 

vértice F9Y-V- 0378, de coordenadL t:. 91; . .51072" S e Lon: 

56°51'16,56387" 0°28.'44" e de 26,68m até o vért1Ce•F9X:;Y!0379, de 

coordenadas Lat: 12°04'51,95 " S e Lon: 56°51'15,88343" W; 10°15'57" e 

de 24,92m até o vértice F9Y-V-0380, de coordenadas Lat: 

12°04'51,16027" S e Lon: 56°51'15,73660" W; 19°47'10" e de 44,48m até o 

vértice F9Y-V- 0381, de coordenadas Lat: 12°04'49,79832" S e Lon: 

56°51'15,23880" W; 60°36'14" e de 16,05m até o vértice F9Y-V-0382, de 

coordenadas Lat: 12°04'49,54194" S e Lon: 56°51'14,77643" W; 

111°04'51" e de 16,03m até o vértice F9Y-V-0383, de coordenadas Lat: 

12°04'49,72952" Se Lon: 56°51'14,28194" W; 149°48'03" e de 20,34m até o 

vértice F9Y-V- 0384, de coordenadas Lat: 12°04'50,30155" Se Lon: 

56°51'13,94364" W; 15r58'34" e de 25,24m até o vértice F9Y-V-0385, de 

coordenadas Lat: 12°04'51,06285" S e Lon: 56°51'13,63070" W; 12r42'42" 

e de 46,48m até o vértice F9Y-V-0386, de coordenadas Lat: 

12°04'51,98815" Se Lon: 56°51'12,41466" W; 111°39'56" e de 23,58m até o 

vértice F9Y-V- 0387, de coordenadas Lat: 12°04'52,27141" S e Lon: 

56°51'11,69006" W; 99°37'21" e de 40,51m até o vértice F9Y-V-0388, de 

coordenadas Lat: 12°04'52,49172" S e Lon: 56°51'10,36942" W; 8r06'20" e 

de 24,98m até o vértice F9Y-V-0389, de coordenadas Lat: 

12°04'52,45065" S e Lon: 56°51'09,54459" W; 82°59'09" e de 25,50m até o 

vértice CJ4-M- 1309, de coordenadas Lat: 12°04'52,34940" S e Lon: 

56°51'08,70900" W; deste segue confrontando com Sadi Leff, CPF: 

040.746.700-93, RG: 1008693036 SSP/RS Matrícula 2046, CNS: 06.388-3, 

com seguintes azimutes e distâncias:180°23'55" e de 1.217,50m até o 

vértice F9Y-M-0203, de coordenadas Lat: 12°05'31,96780" Se Lon: 

56°51'08,98780" W; 182°16'57" e de 31,54m até o vértice F9Y-M-0201, de 

coordenadas Lat: 12°05'32,99330" S e Lon: 56°51'09,02930" W; 

181°25'54" e de 1.543,30m até o vértice F9Y-M-0204, de coordenadas Lat: 

12°06'23,19880" S e Lon: 56°51'10,30270" W; deste segue confrontando 

com Carlos Levandowski, CPF: 011,333.641-10,RG: 1699113-5 SSP/MS, 

Lote 221 do P.A. Tapurah ltanhangá, com seguintes azimutes e distâncias: 

270°18'40" e de 1.782,44m até o vértice f9Y- V-0403 de coordenadas Lat: 

12°06'22,88814" S e Lon: 56°52'09,24562" W; deste segue confrontando 

com Clair de Moura, CPF: 473.695.150-85, RG: 1314962-8 SSP/MT, Lote W 

142 do P.A. Tapurah ltanhangá, com seguintes azimutes e distâncias: 

270°17'05" e de 348,44m até o vértice F9Y-M-0214, de coordenadas Lat: 

12°06'22,82740" S e Lon: 56°52'20,76680" W; deste segue confrontando 

com, Lauri Calgaro, CPF: 345.740.429-15, RG: 7.737.655-0 SSP/PR, 

Matricula 2046, CNS: 06.388-3, com seguintes azimutes e 

distâncias:359°39'03" e de 2.477,72m até o vértice F9Y-P-0544, de 

coordenadas Lat: 12°05'02,20040" S e Lon: 56°52'21,26330" W; 0°21'38" e 

de 329,71m até o vértice CJ4-M-1310, de coordenadas Lat: 

12°04'51,47140" Se Lon: 56°52'21,19430" W; situado na margem direita do 

Rio São Miguel; deste segue pelo referido a montante, com seguintes 

azimutes e distâncias: 37°08'14" e de 97,00m até o vértice F9Y-V-0295, 

de coordenadas Lat: 12°04'48,95471" S e Lon: 56°52'19,25917" W; 

73°32'25" e de 10,22m até o vértice F9Y-V-0296, de coordenadas Lat: 

12°04'48,86047" S e Lon: 56°52'18,93502" W; ponto inicial da descrição 

deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 

representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 57 

WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 

área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas. 13. 

Os dados acima informados estão descritos no memorial descritivo e 

planta do imóvel, sendo o referido levantamento topográfico feito nos 

termos do georreferenciamento, conforme determinação legal, e seguem 

inclusos a exordial, juntamente com a ART (docs. 26/28). 14. O imóvel em 

questão é parte de uma área maior, imóvel rural denominado Fazenda 

Água dos Meninos, que está registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

de Lucas do Rio Verde, MT, sob a matricula n° 2.046, livro n° 2, conforme 

certidão anexa (doc. 11) e Certidão de Filiação (doc. 29). 15. A posse dos 

requerentes ultrapassa o lapso temporal previsto no art. 1242 do Código 

Civil e sempre foi exercida de forma mansa e pacífica, ininterrupta como 

se donos fossem, sem oposição dos proprietários, com justo título e 

boa-fé, o que legitima os requerentes a promover a presente ação de 

usucapião. III - DO DIREITO É assegurado a todo possuidor, que exerce 

posse mansa e pacífica, ininterrupta como se dono fosse, sem oposição 

do proprietário, com justo título e boa-fé, por mais de 10 (dez) anos, o 

direito de adquirir a titularidade da propriedade por sentença judicial. 

Restou demonstrado que os preenchem os requisitos do art. 1.242 do 

Código 10.406 de 10 de Janeiro de 2002). Vejamos: requerentes Civil (Lei 

no Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, 

contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez 

anos. Cediça, outrossim, a jurisprudência nesse sentido. Com efeito, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, em hipótese semelhante à 

presente, decidiu: Recurso de Apelação Cível. Sentença julgou procedente 

a ação de usucapião com fundamento no art. 269, I, CPC e declarou o 

domínio do autor sobre a área descrita na peça de ingresso, em 

conformidade com o art. 1242, CC, servindo a sentença como título para 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Condenação da requerida nas 
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custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 

Apelação pelo provimento do recurso. (Ap 132732/2011, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, ) Como nos ensina a 

grande jurista Maria Helena Diniz, professora titular de direito civil da 

PUC-SP (Maria Helena Diniz, "Curso de Direito Civil Brasileiro", 17a edição, 

São Paulo: Saraiva, 2002, vol. 4, pág. 144), pelo usucapião: "o legislador 

permite que uma determinada situação de fato, que, sem ser molestada, se 

alongou por um certo intervalo de tempo previsto em lei, se transforme em 

uma situação jurídica, atribuindo-se assim juridicidade a situações fáticas 

que amadurecem com o tempo. A posse é o fato objetivo, e o tempo, a 

força que opera a transformação do fato em direito [...] O fundamento 

desse instituto é garantir a estabilidade e segurança da propriedade, 

fixando um prazo, além do qual não se podem mais levantar dúvidas ou 

contestaç6es a respeito e sanar a ausência de título do possuidor, bem 

como os vícios intrínsecos do título que esse mesmo possuidor, 

porventura, tiver". Já o princípio registral da especialidade impõe que o 

bem imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado a 

partir de indicações precisas de suas características, confrontações, 

localização e área, sendo essa individualização necessária para conferir 

segurança às relações judiciais e obrigatória para efetivação de registro 

em qualquer situação de transferência de imóvel rural, conforme previsto 

no parágrafo 4º do artigo 176 da Lei de Registros Públicos. O parágrafo 3° 

do mesmo artigo estipula que: "nos autos judiciais que versem sobre 

imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos 

a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as 

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão 

posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos 

financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não 

exceda a quatro módulos fiscais". E o Decreto 5.570/2005, que 

regulamentou a Lei 10.267/2001 e que estabelece, em seu artigo 2°, que a 

identificação georreferenciada do imóvel rural, nas ações ajuizadas a 

partir de sua publicação, constitui exigência imediata, qualquer que seja a 

dimensão da área. Por isso, a norma do artigo 225 da mesma lei determina 

a necessidade das partes indicarem, com precisão, os característicos, as 

confrontações e a localização do imóvel usucapiendo, e nos processos 

que versam acerca de imóveis rurais, a apresentação de sua descrição 

georreferenciada, por meio de memorial descritivo, ostenta caráter 

obrigatório, constituindo imposição legal relacionada à necessidade de 

perfeita individualização do bem, o que prontamente fazem os requerentes 

no caso em questão, conforme se verifica pelos documentos que instruem 

a exordial. IV - DO PEDIDO A vista do exposto e tendo interesse na 

regularização legais, pedem de os tal situação, observadas as 

requerentes a Vossa Excelência formalidades que por r. sentença seja 

reconhecida a aquisição através do• usucapião, da área de terras de tal 

descrita propriedade no item 12 (Dos Fatos), expedindo-se mandado para 

ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

satisfeitas as obrigações fiscais, devendo o mandado conter os requisitos 

da: matrícula (Lei n.0 6.015, de 31-12-73, art. 226), determinado- se a 

abertura de matrícula para o imóvel usucapiendo, e averbando-se a devida 

ocorrência na matricula n° 2.046, livro n° 2. V - DOS REQUERIMENTOS 

Requer-se a Vossa Excelência o seguinte: a) a citação pessoal de LAURI 

CALGARO e sua esposa MARIA DE JESUS DO AMARAL CALGARO, 

domiciliado e residente na Fazenda Divina Dourada, área rural em Novo 

Eldorado, município de Tapurah, MT, que figuram como confinantes e 

proprietários do respectivo imóvel, conforme certidão do Cartório de 

Registro de Imóveis, para que manifestem, querendo seus interesses na 

causa; b) na forma do artigo 94 2, do CPC, a citação pessoal dos 

confinantes abaixo relacionados, respectivos cônjuges, se casados 

forem: bem como de seus 1) CLAIR DE MOURA, CPF: 473.695.150-85, RG: 

1314962-8 SSP/MT, com endereço no Lote no 142, do Projeto de 

Assentamento Tapurah Itanhangá, na estrada que liga Itanhangá a 

Brianorte, próximo ao local denominado Monte Alto, no município de 

Itanhangá, MT; 2) CARLOS LEVANDOWSKI, CPF: Oll. 333. 641-10, RG: 

1699ll3-5 SSP/MS, com endereço no Lote 221, do Projeto de 

Assentamento Tapurah Itanhangá, na estrada que liga Itanhangá a 

Brianorte, próximo ao local denominado Monte Alto, no município de 

Itanhangá, MT; 3) SADI LEFF, CPF: endereço na Rua Carazinho, RS; 

040.746.700-93, RG 1008693036 SSP/RS, com Alferes Rodrigo, n° 237, na 

cidade de c) a citação, por edital, dos possíveis interessados ausentes, 

incertos ou desconhecidos, na forma da Lei, ou qualquer interessado e/ou 

confinante incerto e não sabido para, querendo, vir acompanhar todos os 

atos do processo, contestando a ação no prazo legal (artigo 232, IV do 

CPC); d) a intimação por via postal, para que manifestem, querendo, 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde - MT, na 

forma do artigo 943 do CPC; Ministério processuais, e) a Público conforme 

intervenção do ilustre representante do para participar de todos os atos 

dispõe o artigo 944 do CPC; f) os benefícios dos arts. 172, § 2° e 227 do 

Código de Processo Civil Brasileiro; g) em sendo julgada procedente a 

presente ação, seja expedido mandado de transcrição da sentença junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde - MT, e 

conseqüente averbação e registro da propriedade do requerente; h) o 

benefício da justiça gratuita (Lei 1060/50), uma vez que os requerentes 

não têm condições financeiras para suportar as custas e emolumentos 

judiciais, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias; i) protesta 

provar o alegado pela documentação ora juntada e por todos os meios de 

prova em direito admitidos e, na eventualidade de alguma contestação, 

pelo depoimento pessoal do(s) contestante(s), desde já requerido(s), sob 

pena de confissão, condenando o(s) mesmo(s) ao pagamento das custas 

processuais, verbas honorárias e demais cominações legais que 

houverem. Dá a causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

meramente para os efeitos fiscais. Termos em que, Pede deferimento. 

Lucas do Rio Verde, MT, 12 de novembro de 2015 Soleica F.de Góes F. de 

Lima OAB/MT 4.049 Lucivani Brembatti OAB/MT 10.691

Despacho/Decisão: Vistos etc.Inicialmente, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para a retificação da capa dos autos e do Sistema 

Apolo, para que conste o valor dado à causa às fls. 131 e 

verso.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e a sua emenda.Citem-se, pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os 

requeridos, confinantes conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, 

com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos identificados (art. 259, inciso I, do CPC).Intimem-se para 

que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se 

sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo 

Civil).O prazo para contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, 

observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo 

diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Após, não 

sendo apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados 

por edital, nomeio a defensoria pública como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC.Intime-se, inclusive, o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Tapurah/MT, 08 de março de 2017.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 06 de setembro de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62085 Nr: 490-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS GARCIA 

LTDA, EDSON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO DAMIÃO VEIGA FILHO 

- OAB:PR/27.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar a parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 
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Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62581 Nr: 776-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arzenio João Kuzniewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25020 Nr: 1296-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA G. DA COSTA ME, EDINEIA GRACIELE 

DA COSTA, JOÃO LUIZ RIBAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias, proceder ao recolhimento das 

custas de distribuição do ato deprecado junto ao Juízo da Comarca de 

Ivaiporã/PR, sob pena de devolução sem cumprimento.

Edital Intimação

INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, acerca da decisão, abaixo 

transcrita, que decretou a Interdição de Adriano Galvão dos Anjos, acima 

qualificado. Despacho/Decisão: VISTOS.Cuida-se de ação de interdição 

com pedido de curatela promovida por Edemilson Benedito dos Anjos, 

devidamente qualificada nos autos, requerendo a este Juízo a 

INTERDIÇÃO de seu genitor, Adriano Galvão dos Anjos, alegando, em 

síntese que o interditando possui mal de Alzeimer, sequelas de um AVC e 

cegueira total em ambos os olhos, estando permanentemente incapaz de 

praticar os atos da vida civil.A tutela antecipada foi deferida em 30 de julho 

de 2014, nomeando o requerente como curador provisório de seu genitor 

(fl. 33/34).O interditando foi ouvido em audiência de interrogatório, 

oportunidade em que foi nomeado perito para sua avaliação.O laudo 

pericial médico foi anexado às fls. 63/64.Instado a manifestar-se o 

Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da interdição (fl. 

68).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É o sucinto 

relatório.Fundamento e DECIDO.Após análise minuciosa do presente feito, 

entendo que a interdição deva ser julgada procedente, nos termos do que 

dispõem os artigos 1767, inciso I, 1768, inciso III, c/c os art. 1742, 1745, 

1750, 1755, 1756, 1757, 1772, 1774 e 1782 todos do Código Civil, e ainda 

os art. 553 e 759, §1º, do Código de Processo Civil.Conforme conclui o 

laudo pericial incluso, bem como pelo constatado em audiência de 

interrogatório, o interditando não deambula, apresenta sequelas de 

acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico, cegueira total em ambos os olhos e disartria, com 

impossibilidade de reversão, estando total e definitivamente incapaz para 

pratica dos atos da vida civil.Destarte, não vejo melhor solução a fim de 

assegurar os objetivos acima destacados, do que coloca-lo sob a curatela 

do requerente, seu filho, Edmilson Benedito dos Anjos.Ante o exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Adriano Galvão dos Anjos, em virtude de seu 

irreversível estado de saúde, tudo conforme laudo médico e parecer 

Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curador do interditando o requerente, 

Sr. Edmilson Benedito dos Anjos, devidamente qualificado nos autos, que 

não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou 

de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. 

Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar do interdito. Lavre-se o 

termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, §3º e 759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se o 

curador para compromisso, em cujo termo deverá constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial.Sem custas e 

honorários, em virtude do disposto no artigo 98 do Código de Processo 

C i v i l . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

ARQUIVE-SE.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Tapurah/MT, 2 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE SCHULTZ, digitei. 

Tapurah, 23 de abril de 2018 Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53185 Nr: 360-03.2014.811.0085

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO NOGUEIRA, SELMA DA 

SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 Certifico e dou fé que nos moldes da decisão de fls. 152, DECORREU O 

PRAZO de suspensão.

Cerifico ainda que neste ato passo a intimar a parte requerente acerca da 

decisão transcrita: ..."Saem as partes intimadas. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se."

Publicado no DJE nº ____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 895-24.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 895-24.2017.811.0085 (Código 61817)

Requerente: Vandete Alves Pires Damacena

Requerido: Marcio Lander Damacena

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por Vandete Alves Pires 

Damacena em face de Marcio Lander Damacena, ambos devidamente 

qualificados.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional, tendo em vista a 

reconciliação do casal. Por via de consequência, dado a ausência de 
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necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais.

P.R.I.

Terra Nova do Norte/MT, 05 de setembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30713 Nr: 2689-37.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CRISTINA GUISSO, MARCOS ANTONIO 

ANDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Certifico nos termos da legislação vigente que, DECORREU O PRAZO 

solicitado pela parte requerente e deferida em decisão acostada às fls. 

230, para suspensão do processo.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte Autora/requerente 

da decisão a seguir transcrita para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias: ..."DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo 

requerido. Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/_____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57306 Nr: 42-49.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da Legislação Vigente que, DECORREU O PRAZO 

solicitado pelas partes para suspensão do processo para cumprimento do 

acordo realizado.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Sentença a seguir transcrita: 

"...Considerando o decurso do prazo fixado para cumprimento do acordo 

realizado entre as partes, intime-se o autor para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Publicado no DJE nº ______ em ___/___/_____.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-81.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FATIMA DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 07 de junho de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-66.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 07 de junho de 2018, às 17h00min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60507 Nr: 235-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Outrossim, conforme bem alude o Ministério Público, o tempo legal do 

processo submete-se ao princípio da razoabilidade, podendo ser 

estendidos os prazos sempre que se verificar a necessidade em razão 

das peculiaridades de cada caso, sendo justificável a demora em se julgar 

o presente feito, que em juízo de razoabilidade nota-se que se deu em 

razão da complexidade dos fatos, sendo oportuno mencionar que o feito já 

encontra em vias de ser sentenciado, sendo certo ainda que, ao meu ver, 

o tempo em que o réu se encontram preso, manifestamente não ultrapassa 

o prazo médio previsto para os crimes de gravidade similar, não 

configurando assim o constrangimento ilegal apontado.Desta feita, se faz 

necessário a segregação cautelar do acusado como forma de assegurar 

a garantia da ordem pública, não sendo suficientes ainda as medidas 

cautelares diversas da prisão, justificando, assim, a manutenção de sua 

prisão preventiva.Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à 

ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o de relaxamento da 

prisão por excesso de prazo, mantendo assim a prisão cautelar do réu 

MANOEL DURAN DA SILVA.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

urgência. Intime-se o Ministério Público e a Defesa do réu.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64331 Nr: 512-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Souza, Victor Wilson Freitas 

Ferraz, Luiz Felipe Prates Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe - OAB:

 DESPACHO

Vistos.

Diante da informação prestada pelo Diretor da Cadeia Pública às fls. 62, 

reconsidero em parte a decisão anterior (fls. 41/46) e determino a 

manutenção de Victor Wilson Freitas Ferraz na Cadeia Pública desta 

Comarca, para garantia de sua integridade física, ante o risco de 

represálias em outras unidades do sistema prisional do Estado, por ser 
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parente de agente prisional aqui lotado.

Ressalto que a preocupação com a segurança e integridade física do 

detento não é injustificada, pois é fato notório que um preso oriundo desta 

Comarca, marido de uma agente prisional aqui lotada, foi vítima de 

homicídio nas dependências da Cadeia Pública de Várzea Grande/MT há 

aproximadamente quatro anos.

Intime-se o Ministério Público e a OAB Local.

Dê-se vistas ao Ministério Público, com máxima URGÊNCIA, para que se 

manifeste quanto ao pedido de relaxamento da prisão dos acusados, 

carreado às fls. 63/65.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 016/2018 - DF

 Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Vera do Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais....

 CONSIDERANDO o período de férias da servidora Doracy Soares da 

Silva, matrícula 4029, Gestora Geral, compreendendo o período de 08 a 

17/05/2018 de folgas compensatórias, e os dias: 18 a 31/05/2018, e 01 a 

6/06/2018 de ferias.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR Mirian Tibola, matrícula 26030, Distribuidora e Gestora 

Administrativo III, lotada nesta Comarca para exercer o cargo de Gestora 

Geral, cumulativamente, no período de 08 a 17/05/2018, em função de 

folgas compensatórias, e os dias: 18 a 31/05/2018, e 01 a 6/06/2018 em 

função de férias da servidora Doracy Soares da Silva, matrícula 4029, 

sem prejuízo de sua função.

Art. 2º - Publique-se.

Vera-MT, 20 de abril de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

 Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 1589-73.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Cardoso Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR EUGÊNIO KAVALEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte requerida, da designação da 

Audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 13h00min, 

neste Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

REQUERIDO à audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121504 Nr: 574-98.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SCHEFFLER, SILMIRO SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 04 de JUNHO de 2018, às 13h20min, neste Juízo, 

bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO AUTOR à 

audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120880 Nr: 296-97.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMBORÁ AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PESCADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298, KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA 

HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Autos nº. 51-14.2003.811.0102

Código nº. 63148

Vistos, etc.

Inicialmente, INTIME-SE o exequente, Dr. Luiz Pinheiro, para que manifeste 

da petição de ref. 182, bem como para que informe o CPF da executada 

Marlene Piano Pozzobon, vez que o indicado à ref. 173, encontra-se 

equivocado. Prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, há nos autos notícia da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (ref.183). Nada obstante os argumentos declinados pela 

parte, não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, 

motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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           ESTADO DE MATO GROSSO 
                     PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 14/2018 

 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 
Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de 
Justiça no mês de MAIO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, 
ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 

Período: Dia 2 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 3 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 4 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 7 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
SIRLENE APARECIDA SILVA  
UGO MARIANO DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 8 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
AERRE FERREIRA BARCELOS  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
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Período: Dia 9 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 
DARLEY CHAVES 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 10 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 11 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 14 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
JÚLIO CESAR GONTIJO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 15 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA  

Período: Dia 16 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA  

Período: Dia 17 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
AERRE FERREIRA BARCELOS  
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 18 de MAIO de 2018 
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Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 21 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 22 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 23 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 24 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA  
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 25 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
VANDERLEI MATTE 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 28 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 29 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
BAZELICE XAVIER MENDES 
DARLEY CHAVES 
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Período: Dia 30 de MAIO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso 
não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 
observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 
na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído 
pelo penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, 
ficará de plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído 
pelo segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 23 de abril de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

             JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

 

A Doutora LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, Juíza de Direito - Diretora do Foro da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  

 

torna público o GABARITO PROVISÓRIO da prova objetiva do Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo para a Comarca de Nova Xavantina-MT. 

 

GABARITO PRELIMINAR 

 
 
1 – D 6 – D 11 - A 16 - B 

2 – B 7 – A 12 - D 17 - A 

3 – D 8 – A 13 - B 18 - B 

4 – A 9 - B 14 - C 19 - C 

5 – D 10 - C 15 - A 20 - C 

 

 

Nova Xavantina – MT, 23 de abril de 2018. 

 

 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

 

EDITAL Nº.  004/2018/DF 
 
A Excelentíssima Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio - MMª. Juíza de Direito Diretora 
do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da Lei, etc. 
 

RESOLVE: 
 

Tornar público o Gabarito Definitivo da prova relativo ao Processo Seletivo para Estagiário 
de Nível Médio da Comarca de São José do Rio Claro/MT, realizado em 22.04.2018. 

 

GABARITO DEFINITIVO -  ENSINO MÉDIO 

 

01 B 02 C 03 C 04 C 05 A 06 A 07 D 08 D 09 D 10 C 

11 D 12 D 13 C 14 C 15 B 16 A 17 B 18 D 19 B 20 D 

21 B 22 B 23 D 24 D 25 B 26 D 27 C 28 D 29 C 30 D 

31 A 32 A 33 B 34 A 35 B 36 B 37 D 38 A 39 D 40 A 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

São José do Rio Claro – MT, 22 de abril de 2018. 

 
 
Cristhiane Trombini Puia Baggio 
Juíza de Direito Diretora do Foro  
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